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ΖΕΤΖ” και ΕΡΜΗΣ.
Ξείρεις, ώ Έρμη ! τήν κόρη» τοϋ Ίναχον, τήν ώραίαν ; 

Ερμής.
Ίώ; ναί, τί,ν γνωρίζω, τήν καλήν έκείνην νέαν. 

Ζευς· Δέν ειν’ νέα πλέον τώρα, άλλλ οάααλις, Έρμη μο·>. 
Ερμής.

Τ2! τί πραγμα παρά φύσιν! άλλα πώς μετεμορφο',θη ; 
Ζεύς. Ή ζηλότυπος γυνή μου

’Εναντίον της κακίώθη,
Και της άλλαξε τδ σχήμα· άλλ’ άκόμη μίαν άλλην, 

Έκτος τούτου, τυραννίαν 
Έπενόησε μεγάλην, 
Δι ’ έκείνην τήν άθλιον*

Έδιώρισ’ επιστάτην £να άύπνον βουκόλον 
Πολυόμματον, τδν ’Αργόν, και αιώνια τήν βλέπει. 
Έρμης Τί νά κάμω λοιπδν πρε'πει ;
Ζεύς. Νά καταίβης εύθυς τώρα άπδ τ’ ούρανοϋ τδν δόλον· 

Πέταξε είς τήν Νεμε'αν,
Όπου τήν φυλάττ’ δ Άργος· κύταξε εύθυς εύρέ τον, 

Κι αύτδν μέν θανάτωσε τον.
Πάρε Ji διά θαλάσσης εις τήν Αίγυπτον τήν νέαν. 

Κάμε τούς την θεάν Ίσιν,
Οί Αιγύπτιοι θεάν των θέλουν ίλοι τήν γνωρίσειν· 

. Καί τδν Νείλον it φουσκών»;,

Κα'. άς πέμπη τους άνεμους*  κ’ίλους τους θαλασσοπόρους, 
Καί τους Έλληνας έμπορους 
Στδ έξής ας τους γλυτρρνη.

Ηφαιστος καί Ζεύς.
"Hip. Νά με, πάτερ, δποΰ ήλθα, κατά τήν διαταγήν σου, 

Εϊμαι εις τήν προσταγήν σου, 
Μέ αύτδν τδν πέλεχύν μου, 
Κοπτερδν ώσάν μαχαίρι*

Λίθον κόπτω μ’ ένα κτύπον, μέ τδ δυνατόν μου χε'ρι. 
Ζεύς.

Εύγε, "Ηφαιστε υίέ μου, δός μου μιάν στήν κεφαλήν μου,. 
Σχίσε μού την εις δυδ μέρη.

"Ηφ. Τί! νομίζεις έτρελάθην'; ή, ώ πάτερ, μέ πειράζεις ; 
Καλέ, πε'ς μου τήν αλήθειαν γρήγορα τί μέ προστάζεις ; 
Ζεύς. Τδ κρανίον μου να σχίσγ,ς*

κα’ι άνίσως άπειθήσης, 
πολλά είναι τά κακά σου*

Κιάλλοτε, τδ ένθυμϊσαι, έπειράθης τδν θυμόν μου*  
Κτύπα, μήν άργής, σοΰ λέγω, κτύπα μέ τά δυνατά σου· 
Χάθηκα άπδ τους πόνους, ποϋ ταράσσουν τδ μυαλόν μου.

Ηφαιστος.
Καλέ, φέρε νοΰν, τί λέγεις; Εις τδν τόπον θά σ άφήση- 

Ειν ’ σπαθί δ πέλεκύς μου*
Χωρίς αΐμα, μή νομίζης ότι Οά σέ ξεγεννήση.
Ζεύς. Χωρίς φόίον, "Ηφαιστέ μου*
Ξεύρω ’γώ τί μοϋ συμφέρει. Δέν βαστώ πλέον, υίε μου. 
"Ηφ. Τίνά κάμω; σανπροςάζης. Νά, σοΰ καταιβάζω μίαν. 
Ώ! Τί πρθγμα είναι τοΰτο ; Μία νέα ώπλισμένη 

Μ’ ίλην της τήν πανοπλίαν ;
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366 ;ΧΡΪΣ4Λ«3.
ΧΡΤΣΑΛΑΙΣ,

' Ή πτωχή ή κεφαλή σου τί ήτο εγγαστρωμένη ! 
Δέν θαυμάζω ϋν πάντα Εβλεπά σε θυμωμένον, 
Τέτοιαν ζωογονοϋντα στον Εγκέφαλον παρθένον. 
βΕν στρατόπεδον συ εϊχες, χαι δέν τοξευρεί, κεφάλι" 
Νά, πηδά, χαι πυββιχίζει, να, ποΰ σείει τήν ασπίδα 
Όλη Ενθουσιασμένη, καί τό δόρυ της τό πάλλει. 
Π^ρεΧτός της’Αφροδίτη.-, τέτοιαν εύμορφην δέν είδα’ 
Έν βοπή μια έγίνη, βωμαλαία χαι ακμαία· 
Έχει γαλανά δμμάτια, πλήν ή περικεφαλαία 
Αύτήν πόσον τήν στολίζει! ώστε πάτερ, πλήρωσέμε, 
Καί, διά τά γενννητίχία, μέ αύτήν ύπάνδρευσέ με*  
Ζευς. Εϊν’ αδύνατον, χαλέ μου· επειδή, λέγει, θά μείνη 

Αύτή πάντοτε παρθένος.
Άλλά δέν εναντιοΰμαι· μένω ευχαριστημένος, 

Άν άτή της τό Εγκρίνη.
Ήφ. Κ' έγώ τούτο θέλω μόνον τήν αρπάζω, μήν σέ μέλη. 
Ζεύ;. Κάμε το, αν εμπορέσης. Ξεύρω πλήν πώς δέν σέθέλει.

Πανόπη χαΐ ΓαΛηνη.
Παν. ’Εχθές είδες, ω Γαλήνη, κάτω είς τήν θεσσσαλίαν, 
Τί μας εκαμεν ή *Eptc,  Επειδή στήν εδωχίαν 

Δέν ήτο προσκεκλημένη;
Γαλ.Δένσυνέτρωγα μαζί σας· Επειδ’ ήμην προσταγμένη 
Χθές άπό τόν Ποσειδώνα, τών Τριτώνων τόν πατέρα, 

Καί τό πέλαγος κρατούσα 
Χωρίς χύμα δλημέρα.

Πλήν τί ίκαμε, Πανόπη, άν και δέν ήτο παρούσα ; 
Παν. Ένώ δ Πηλευ; χ’ ή θέτις πάγησαν συνωδευμένοι 
Καί άπό τήν Άμφετρίτην καί άπό τόν Ποσειδώνα 

Είς τόν νυμφικόν κοιτώνα· 
Αύτή ή χατηραμένη, 

Χωρίς νά τή,ν διή κανείς μας, επειδή τό πλήθος δλον 
Άλλοι έπιναν, καί άλλοι οί μέν έχειροκροτούσαν 
Τήν Χρυσήν κιθάραν δταν Εβχρούσεν δ ’Απόλλων, 
Ή {πρόσεχαν στάς Μούσας δποΰ μας Ετοαγωδούσαν, 

Τότε Ερδιψεν έκείνη 
Στο συμπόσιον μας Ενα 

θαυμαστόν, ώραϊον μήλον, χρυσόν όλον, ώ Γαλήνη ί 
Όπου ήταν χαραγμένα 

« Ή ωραία νά τό λάβη.» κ' {κυλούσε μόνον τότε, 
Κ’ώς νά ήτο προσταγμένον, 
Κ’ {ξεπίτηδες βιμμένον

Ήλθ’ Εως έχει ποΰ ήσαν αί θεαι αί τρεις αί πρώτα·, 
Ήρα, καί ή ’Αφροδίτη, καί ή άλλη ή Παρθένος· 
Ό Έρμης άφοΰ τό 'πήρε, καί, καθό γραμματισμένος, 

• Μας άνέγνωσε τάς λέξεις όπου ήσαν γεγραμμέναι, 
. Ημείς μέν ή Νηρηίδες μείναμεν σιωπτ,μέναι, 

θέλουσαι καί στανικώς μας.
Τί νά χάμωμεν ; τάς τρεις των ένώ είχαμεν εμπρός μας ; 
Άλλ' έκείναι μεταξύ των άγρια φιλονεικοΰσαν, 
Καί τής Έοιδος τό μήλον πάσα μία απαιτούσαν· 
Κιαν δ Ζεύς, καλή μου φίλη, δέν τάς ήθελε χωρίσει, 
Ήθελαν άναμφιβόλως καί είς γρόνθου; καταντήσει· 
Πλήν Εκείνος, μολονότι τόν {φώναζαν νά κρίνη, 

Δέν ήθέλτσε νά κλίνη.
Όχι, δέν τό στίργιο, είπε· Είς τήν Ίδην πλήν άμέτε, 

•Καί.νά εύρετε ίδέτε

Τόν ’Αλέξανδρον, τόν Πάριν, αύτός ξεύρει νά γνωρίαη 
Ποία εϊναι ή ώραία, 

Έμπειρος είς τά τοιαΰτα καί φιλόκαλος εϊν' φύσει, 
Καί ή κρίσις του θά ήναι, είμαι βέβαιος, &χαία. 
Γαλ. Καίτί έκαμαν;Πανόπη ;
Παν. Σήμερον νομίζω, ’πάγουν στό Έρμήδιον κατόπι 
Γαλ. Καί τίς θάλθηνάμας είπη άπ’αύτάς ποιά θά κερδίση ; 
Παν. Έγώ σοΰ τό προφητεύω· Άλλη δέν θέλει νικήσει, 

Παρεχτός τής ’Αφροδίτης, 
"Άν δέν ήναι δ κριτής των τυφλός ή άδικοκρίτης.

ΘΕΩΝ ΚΡΙΣΙΣ.
'Τΐΐόθεσις.

Ηρα, Αφροδίτη χμΐ Αθήνα φιλονειχοΰβαι, ποία 
νά ίπάρη τδ μήλον τή; Εριδος, έπέμφθησαν άπδ 
τδν Δία μετά τοΰ έρμου είς τήν ίδην, όρο; τής 
Τοωάδος, νά τά; χρίνη Αλέξανδρο; δ Πάρις, ό 
υίδ; τοΰ Πριάμου, βασιλέω; τή; Τρωάδος, όπου 
ή ’Αφροδίτη υπερίσχυσε ύποσχεθελσα είς τδν Πά
ριν τήν ώραίαν Ελένην τοΰ Μενελάου.

Ζεύς, Έρμης, "Ηρα, Αθητά, Πάρις 
ή ΑΛέζανόρος-

Ζευς.
Έρμη, πάρ' αυτό τό μήλον κ’ ύπαγε είς τήν Φρυγίαν. 
Κάμε μου, υίέ, προθύμως ταύτην τήν παραγγελίαν. 
Είς τό Τάργαρον Επάνω, είς τήν κορυφήν τής Ίδης, 
Τόν ’Αλέξανδρον τόν Πάριν νά ποιμαίνη θέ νά Ιδης· 
Άπό μέρους μου είπέ τον· δ Κρονίδης τόν προστάσσει 
'Αμερόληπτα έτουτας τάς θεάς μας νά δικάση· 
Άπ’ αύτάς, ποία νά κρίνη είναι ή ωραιότερα. 
Λαμπροτέραν ποτέ χρίσιν άλλη δέν εϊδεν ήμέρα! 
Εις αύτόν τήν αναθέτω" κ’ εϊς αύτόν θαββώ μεγάλως· 
Στά Ερωτικά εϊν' άκρος, κ’ έχει θειον όντως κάλλος. 
Γνώσεις,’λέγουν, Εμπειρίαν στό ώραϊον έχει φΰλον 
Τοΰ άγώνος δέ βραβείο, εϊν’, Έρμη, αύτό τό μήλον· 
Ή νικήτρι’ άς τό λάβη. Ταϋτα πές τόν νέον Πάριν 
Καί πρός τούτοις πρόσθες 8τι θέλω τοϋ γνωρίζει χάριν.

(Πρός τάς θεάς)
Σύρετε λοιπόν, είν’ ώρα νά ύπατε στον κριτήν σας· 
Δέν σας κρίνω- δέν θά γίνω πώποτε διαιτητής σας. 
Έπειδή τό χαλλιστεΐον εϊναι χρεία νά τό δώσω 
Είς τήν μίαν άπ’ τάς τρεις σας, και τάς δύο νά κακιώσω. 
Έγώ δέ εξίσου ολας, φίλταταί μου, άγαπώ σας, 
Καί, εί δυνατόν, Επόθουυ, καί τάς τρεις νά ΐδώ νικωσας. 
"Οθεν πρόσφορος δέν εΐμαι κατά τοϋτο διχαστής σας.

Άμετε λοιπόν κ’ αί τρεις σας, 
Έκεΐ κάτω στήν Τρωάδα, 
"Ηρα μου μέ τήν Παλλάδα, 
Καί μετά τής ’Αφροδίτης, 
θέλετε, ψυχή μου ίδει. 

Πώς αύτός, όπου σδ: στέλλω, ό ωραίος Τρφαδίτη; 
Εϊν’ Βασιλικός, καί είναι αδελφός τοΰ Γανυμήδη, 

ΆπλΛ; είναι και βουνήσιας, 
Καί αδέκαστος καί Ίσιος

Καί άνάξιον χαμμία δέν τόν θέλετε νομίσει 
Τό νά σας παρατηρήση.

Άφροδ.
Έγώ μέν ώ Ζεύ, μέ θάββος ήθελα στον Μώμον τρέξει,
Άν τόν έβαλλες κριτήν μας· εϊς τί ήθελε μέ ψέξειν ; 

Άλλ’ άρέσκονται καί αδται;
Ήρα. Ώ κυρία Αφροδίτη, ό»! δέν εϊμεθα τοιαΰται,
"Ωστενά σέ φοβηθώμεν, καί άν ήθελεν Εκλέξειν 

Τόν άγαπητόν σου Άρην.
Τόν δεχόμεθα, ά; εϊναι δστις δήποτε, τόν Πάριν.

Ζεύς.
Καί Εσύ, φιλτάτη στέργεις ; Τί; τό πρόσωπον γυρίζεις ; 

Κόρη μου, καί κοκκινίζεις ; 
Κ’ έμεινες σιωπημένή ;

'Π αιδώς εϊν’ ίδιον σας, τών παρθένων τά τοιαΰτα· 
Άλλά Βλέπω μολαταύτα

Είς τό πρόσωπον σου 8τι εϊ«ι ευχαριστημένη· 
Κατευόδιου· πλήν θέλω ώστε νά μήν δργισθήτε 
’Εναντίον τοϋ κριτοΰ σας οποιαί σας νικηθήτε. 
Μή τόν βλάψετε τόν νέον εϊν ’ αδύνατον επίσης 
Νασθαι δλαι σας ώραΐαι· ούτω δέν εϊναι ή φύσις. 
Έρμ. Άς Επάρωμεν, τόν δρόμον κατευθείαν τής Φρυγίας. 
Νά μ’ Εμπρός, Εσείς κατόπιν γρήγορα ακολουθείτε· 

ώ κυρίαι μου, θαββεΐτε·
Τον γνωρίζω γώ τόν Πάριν, εϊν’ ωραίος νεανίας, 
Είν ’ Ερωτικός, κ’ εϊς ταύτα εϊναι έμπειρος νά κρίνη· 
Δίκαια θ’ άποφασίση*  εϊς τό άδικον δέν κλίνει· 
Άφροδ. Τοϋτο εϊς Εμέ συμφέρει. Εϊναι’άκρα εύτυχία 
Νά μήν ήναι, καθώς λέγεις, στήν ψυχήν του αδικία. 
Εϊναι άγαμος δ Πάρις ; ή θά ήναι νυμφευμένος ; 
Έρμ. Δέν εϊναι δλως διόλου, ’Αφροδίτη, στερημένος. 
Άφροδ. Τί λέγεις ;
Έρμ. Δείχνει 5τι αύτός εχει ώς γυναίκα μίαν νέαν, 

Μίαν εύμορφον Ίδαίαν,
Άλλ’ αγροίκου καί βουνήσιαν· πλήν δέν εϊναι πολλή χλίσις 

Μεταξύ των, άπό δ,τι ήδυνήθην νά γωρίσω.
Πλήν πρός τί αί ερωτήσεις ; 
Μοΰλθε νά σέ Ερωτήσω. 
Κάτι κρυφοσυντυχαίνεις ;

Άφροδ.
Άθηνα.
Φίλε, μέ αύτό τά χρέη τής πρεσβιίας παραβαίνεις.
Έρμ. δι’ εσάς δέν δμιλοΰμεν ώς κακό δά μή τό πάρης, 
Άθηνα, μ’ έρωτά μόνον άν ήν’ άγαμος δ Πάρις.
Άθην. τί ζητεί νά Εξανοίξη μέ αυτήν τήν δμιλίαν ;

_Ερμή;·
Δέν Εξεύρω*  πλήν μου εϊπε πώς χωρίς καμμιάν αιτίαν- 
Άθην. Κ ’ εϊναι άγαμος ; είπέ μου·
Έρμ. Δέν πιστεύω.
Άθην. Εϊναι φίλος τού πολέμου;

Εϊν ’ φιλόδοξος ; ή όλος 
Είναι τέλειος βουκόλος ;

Ερμή;.
Τήν αλήθειαν δέν ξεύρω· πλήν καθείς ά; συμπεράνη 
Πώς, ώς νέος, διά δόξαν καί αύτός θέ ν’ άποθάνη, 

Καί θά ήναι ένας χάχας 
, Εάν δέν ποθή νά ήναι πρώτος όλων εϊς τάς μάχας.

Άφροδ.
Βλίπτις! δέν παραπονοϋμαι πώς χρυφομιλΰ; μαζί τη;·

Τά τοιαΰτα τά νομίζω ίδιον των μεμψίμοιρων 
Άνθρωπίσκων χακομοίριον, 
Όχι πλήν τής Αφροδίτης.

Έρμ. Τά αύτά σχεδόν καί τούτη μέ ήρ’ώτησε, σ' δμνύω, 
Καί μέ λόγια μόνον δύω

Καί εγώ τής άπεκρίθην διά τοϋτο μήν μανίζης 
Μήπως Εχασες, κυρά μου ’ Αφροδίτη, μήν νομίζης 
Έν τοσούτω δμιλούντες δίχα νά τό στοχασθώμεν, 

Χωρίς καν -νά κουρασθώμεν, 
Έμακρύνθημεν κάμποσον πλέον άπό τους άστέρας· 
Κ’ Εσιμώσαμεν στάς πύλας, τής γήινου αύτής σφαίρας. 
Κ’ είς τό όρος τής Τρωάδος, φθάνομεν μετά ολίγο. 
Αλλά νά, τήν Ίδην βλέπω, καί τό Τάργαρον ξανοίγω*  
Καϊ δέν σφάλλω, ώ Κυρίαι, καί τόν Πάριν μας ακόμα. 
"Ηρα. Πλήν ποΰ εϊναι; δέν τόν βλέπω·
Ερμ. Πρός τ’ άριστερά, ώ Ήρα*

Μή στήν κορυφήν τοϋ όρους, στήν πλευράν, Εκεί τό στόμα 
Τοϋ σπηλαίου δποϋ βλέπεις, δπου είναι ώσάν Ούρα, 

Κεΐ που εϊναι μιά άγέλη
Από βώδ>α· άπειρίαν, ώσάν μελισσαι στό μέλι. 
"Ηρα. Πλήν δέν βλέπω τήν αγέλην.
Έρμ. Τί λέγεις ; θεά μου Ήρα·
Τόσα βωδια δέν βλέπεις ; Όπου δείχνω μέ τήν χεϊρα, 
Ίσα πρός τόν δάκτυλόν μου, μιάν άγέλην ποΰ Εκβαϊνει 
Άπό μέσ: άπό τάς πέτρας, κ ’ Ενα δποΰ καταιβαίνει 

Άπό τό βουνόν δρομαίος,
Μέ τήν ράβδον του στάς χεϊράς, Ενας βωμαλαϊος νέος, 
Κ εμποδίζει μήν σζ.ορπίση ή αγέλη τών βωδίων; 
"Ηρα. Βλέπω ένα.
Έρμ· Αύτός εϊναι. Άφοΰ εϊμεθα πλησίον
Ώ θεαι, αν άγαπάτε, είς τήν γήν άς χαταιβοΰμεν, 

Καί μαζί άς πορπατοΰμεν,
Μήν τρομάξη σάν μάς ΐδη Ερχομένου; άπ’ επάνω.

Ηρα.
Καλά λέγεις, ω Ερμή μου- Κ’ Εγώ πρώτη νά, τό κάνω. 
Τώρα δά, ώ Αφροδίτη, εϊναι χρεία Εσύ πρώτη

Νά μας δδηγης διότι —.
Ξεύρεις κάλλιστα τά μέρη· Επειδή καθώς δοξάζουν,· 
Έκατέβηκες πολλάκις είς τόν φίλόν σου Άγχίσην.

Άφροδ.
*Ω ! τά σκώμματά σου, "Ηρα, παντελώς δέν μέ πειράζουν. 
Έρμ. θέλω γώ σάς δδηγήσειν.

’Επειδή κ’ Εγώ κάμποσον ίδιέτριψα στήν Ίδην, 
Ό Ζευς δταν αγαπούσε τόν καλόν του Γανυμήδην. 
Μ’ έστειλεν εδώ πολλάκις καί Εκύταζα τόν νέον 
Κιόταν άετός εγίνη μέ αύτόν σννεπετοΰσα, 

Καϊ τόν Εσυμβοηθοϋσα 
Ν ’ άναιβάση τόν ώραϊον. 
Καν ή μνήμη μου δέν σφάλλη,

Άπό ταύτην δά τήν πέτραν, βέβαια δέν εϊναι άλλη, 
"Αρπαξε δ Ζεύς μας τότε, Ήρα, τόν Ερωμένον του. 
Ό μέν Ετυχε σφυρίζων τότε είς τό ποίμνιόν του, 
Ό δέ Ζεύς απ’ όπισθεν του είς τήν γήν κάτω πετάσας, 
Κ’ Ελαφρά τόν νεανίσκον μέ τούς όνυχας του πιάσας. 
Καί αύτήν του τήν τιάροτν μέ τό στόμα ταυ δαγκάσας, 
Είς τόν Όλυμπον Επάνω τόν επήρε τρομασμένον, 
Κ’ Εχοντα το πρόσωπον ταυ προς τόν Δία γυρισμίνον.
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Τότ’ έγώ τήν σύριγγα του ένθυμοΰμαι πώς επήρα. 
Έττειδί; άπδ τον φόβον τοΰπεσε νάπδ τήν χεΐρα.

Άλλα νάτος δ κριτής σας· 
Χαιρετήστε τον κ’ ή τρεις σας.

Χαϊρε, ώ βουκόλε Πάρι !
Πάρ. Καλώ; όρισες, ώ νέε !
ΙΙοΐος εϊσαι; κα'ι τί θέλεις ; ποϊαι εϊν’ αί σύντροφοί σου ; 
Αύταϊ δα αί τρεις γυναίκες, δπου κουβαλεΐς μαζί σου ; 
Δεν εϊναι δια τα όρη τόσον εδμορφαι χώραϊαι.
Έρμ. - Αύται δέν εϊναι γυναίκες· εϊν ’Αλέξανδρε, ή "Ηρα, 
Κι Αθήνα κΓ ή Αφροδίτη· κ’ίγώ εϊμαι δ 'Ερμής των, 

Καθώς βλέπεις και τάς τρεις των 
Άπ ’ τδν Όλυμπον τας πήρα· 
Κ’ εϊς ίσε δ Ζευς μας στέλλει. 
Πλήν τί τρέμεις, καί χλωμ·άζε·ς ;

Δεν εϊναι διδ κακόν σου- μή φοβήσαι, μή τρομάζης· 
Εις τδ κάλλος των να γείνη; δικαστής σήμερον θέλει. 
—’Επειδή καί εϊσαι, λέγει, καί ίσύ αύτδς ώραϊος, 
Και εϊς τδ ίρωτικδ άκόμη έμπειρος καί σοφός νέος, 
Διδ τοΰτο, εϊς σέ δίδω να τδς κρίνης ίσύ μόνος. — 

Τδ δέ άθλ.ον τοΰ άγώνος
Τδ μανθάνεις άναγνώσας τοΰτο δδ τδ μήλον, Πάρι. 
Πάρ. Νδ τδ ίδωμεν τί λέγει ; « Ή ώραία νδ τδ πάρη.» 
Και πώς, δέσποτα 'Ερμή μου, έμπορεϊ θνητδ; χωρίτης, 
"Ενας οΰρειος βουκόλος, ώς ίμέ, κριτής να γείνη, 
Καϊ τριών θεών τδ κάλλος, καϊ τοιούτων, νδ τδ κρίνη ; 
Εις αύτδ αρμόζει μάλλον ένας τρυφηλδς πολίτης- 

Δι ’ ίμέ εϊν’ έργον μέγα.
Τοΰτο μόνον ίγώ ξεύρω ποια δάμαλις ή αϊγα 

Εινε ή εύμορφωτέρα. 
Κ’αύτδ κάμνω ολημέρα. 
Αύτώ δέ δ’λαι δμοίως 
Εϊναι εΰμορφαι, καΐ ποιος 

Έμπορεϊ του; οφθαλμούς του άπ’ τήν μιδν νδ ξεκολλήση, 
Κ’ είς τήν άλλην να τους στήση ;

Όποιαν πρωτοκυττάξη, άπδ δλας τήν νομίζει 
Ώς πολύ ώραιοτέραν.

Δέν χορταίνει να τήν βλέπη. "Οταν πάλιν στήν έτέραν 
Τ’ ομμα του ενατενίζη,

Τήν ψυχήν του αΰτη πάλιν δλην τήν αιχμαλωτίζει*  
Κατεθέλχθην, ίμαγεύθην άπδ τδ πολύ των κάλλος· 
Κ»ό ταλαίπωρος λυπούμαι πώς δέν εϊμαι "Αργό; άλλ.ος, 

Χαμαί όλος ενα ομμα, 
Νάμπορώ νδ τδς κυττάζω, ώ Έρμη, μ’ 0λον τδ σώμα· 

Ίσιος Οδ γενώ κριτής των· 
Ηδ τδ δώσω κ’ είς τδς τρεις των 

Έπειτα καΐ ενα άλλο· τοΰ Δά; εϊν’ άδελφή του 
Ή χρυσόθρονο; ή "Ηρα, καϊ συγχρόνως καϊ γυνή του. 
θυγατέρες του δέ α&ταΓ κ" είναι δύσκολος ή κρίσις. 
Έρμ. Τοΰτο, Πάρι, δέντδξεύρω- Άλλαόμως μήν νομίσης 
Πώς ’μπορείς νδ αποφυγής. θα γένη ή προσταγή του.

Πάρις.
Πλήν, Ερμή μου, νδ τδ; πείσης ώςε νδ μή μ' όργισθώσιν 

Όποιαί των νικηθώσιν.
Ναι, νδ μήν αγανακτήσουν.

Ώς τών οφθαλμών μου σφάλμα τδ τοιοΰτο νδ νομίσουν 
Ερμής.

Λέγο-jv πώς V; τοΰτο στέογουν· Άρχισε λοιπδν τήν χρίσιν.

Πάρ. Τί να κάμω! Εϊν’ άνάγκη. Νδ, εύθυς θέλω άρχίσειν. 
Άλλά πρώτα θδ ’ρωτήσω

Έάν οΰτως ίπως είναι φθάνη νδ τδς εξετάξω, 
Ίΐ αν πρέπη νδ τδ; ’γδύσω 

Ώστε άκριβώς καθ’ δλα, ώ Έρμη, να τας κυττσξω. 
Νδ ίδώ δλα τα μέρη ί*  πρδς ίν τής καλλονής των. 
Έρμ. Άπδ σέ κρέμαται τοΰτο· πρόστασσε, εϊσαι κριτής των, 
"Οπως θέλεις.
Πάρ. "Οπω; θέλω ! Νδ ’γδυθούν θέλω είπε τας.
Έρμ. Γυμνωθήτε, ώ Κυρία·. ! Σύ δέ παρατήρησε τας.

Έγώ δέ νδ, ποΰ γυρίζω.
Άφροδ. Κάλλιστα, ώραϊε Πάρι ! κ'ίγώ πρώτη νδ, άρχίζω. 
θδ ίδήςπώςδέν κομπάζω είςτοδς πήχεις τοδς λευκούς μου, 

Κ’ είς του; μαύρους οφθαλμούς μου· 
Άλλδ οτι εχω δλα ωραιότατα επίσης.
Άθην. Μή, ω Πάρι, τήν έκδυσης !

Τδν κεστόν της πριν ίκβάλη. 
Έμπορεϊ νδ σέ μαγεύση· είναι μάγισσα μεγάλη. 
Μάλιστα δέν ήτο χρεία νδ έλθη καλλωπισμένη, 
Και μέ χρώματα τοσαΰτα είς τσ μοΰτρα άλειμμένη, 
Άλλδ έπρεπε τδ κάλλος γυμνόν μόνον νδ σοΰ δείξη, 
Κ’ο’χι, ώς σωστή ίταίρα, να ζητη νδ σέ εκπλήξη. 
Πάρ. Έχουν δίκαιον, καί βάλε εκεϊ πέρα τδν κεστόν σου. 
Αφροδ. Καΐ τήν περικεφαλαίαν, Άθηνα, πώς δέν ίβγάζεις; 

' Αλλδ σείεις μου τδν λόφον φοβερδ τδν τρίχινόν σου,
Καΐ τδν δικαστήν τρομάζεις ;

Η φοβείσαι τδ τοιοΰτο βέβαια μήν άποκρύψη
Τήν γλαυκότην καί τήν χάριν τών ώραίων οφθαλμών σου, 
Τδ εκπληκτικόν τοΰ λόφου τοΰ τρίχινου δταν λείψη ; 
Άθην. Νδ, τήν ίκβαλα, σιώπα.
Άφροδ. Νδ, κ’ έγώ τδν κεστόν τώρα.
"Ηρα Νδ 'γδυθώμεν εϊναι ώρα.
Πάρ. Μόνοι εΐμεθα, Κυρίαι, δέν είναι κανένα; άλλος.

Ζεΰ τεράστιε ! τί θέα ! 
Ώ ! τί ήδονή ! τί κάλλος! 
‘Η παρθένος ! Ώ, τί νέα 

Τδ βασιλικόν εις ταύτην καΐ σεβάσμιον εμπρέπει*
Εϊναι ναί, τη άληθεία 
Άξιον διδ τδν Δία. 
Αύτή δέ πώς γλυκοβλέπει ! 
Ποιον πΰρ στα βλέμματά της ! 

Τί Ελκυστικόν, τί χάριν έχει τδ μειδίαμά της ;
Ένεπλήσθην ευτυχίας· 
Νδ, στιγμδς τρισμακαρία; ! 
Άλλδ θέλω κάθε μίαν,

Έδν ήναι δρισμός σας, νδ σα; ίδω κατ’ ιδίαν· 
ΕΪμ’ άμφιρβεπής, δέν ξεύρω ποιον πρώτον νδ κυττάξω. 
Χωριστά σας κάθε μίαν πρέπει νδ σα; ίξετάξω, 
Κ’ εις τδ; τρεις περιπλανώντας ώ θεαΐ, τδ βλέμματά μου. 
Άφροδ. Στέργομεν.
Πάρ. Σεϊ; σμέτε. Σΰ δέ, "Ηρα, ώ θεά μου,

Μεϊν’ ίδώ μαζί μου τώρα.
"Ηρα. Μένω κ>5ταν μ’ εξετάσης, θδ Ιδης δποϊα δώρα 
Ετοιμάζω σου, ώραϊε Πάρι, πρδς άνταμοιβήν σου. 
'Αν ίμέ ώραίαν κρίνης, θέλω, ίχι τήν Φρυγίαν, 

Άλλδ ίλην τήν'Ασίαν, 
Δώσει .στήν ύποταγήν σου·

Πάρ. Διδ δώρα, θεδ Ήρα, δέν θέλω ποτέ μου κ^νετ·

Πλήν άλλ’ ύπαγε· καΐ ό,τι εΰρω δίκαιον θδ γίνη·
Έλθέ Άθηνδ.
Άθην. ’Ιδού με. Άν ώραίαν μέ δικάσης,
Ώ άνδρειωμένε Πάρι, την Τρωάδα θδ δοξάσηε.
Πάντα θδ νικάς στδς μάχα;· καΐ πολεμιστήν μεγάλον, 
Καΐ θριαμβευτήν σέ κάμνω, ώς ούδένα σχεδδν άλλον. 
Πάρ. Άπδ μάχας καΐ πολέμους, ώΙΙαλλδς, δέν έχωχρείαν. 
Δέν θεωρείς ποία ειρήνη βασιλεύει στήν Φρυγίαν ;

"Ησυχος εϊν’ δ λαός μας.
Δέν βλέπω απ’άλλο μέρος ποΰ νδ ήναι δ εχθρό; μας· 
θάββ ει πλήν, δέν άδικεϊσαι, άν καΐ δέν λαμβάνω δώρα· 

Σ’ ΐδα άρκετδ, ίνδύσου·
Μέ τήν περικεφαλαίαν πάλιν, ώς καΐ πρότερον, στολίσου. 
"Υπαγε- Ή Αφροδίτη άς ελθή, πλέον εϊν’ώρα.
Άφροδ. Νά με, φίλτατε, σιμά σου. Άκριβώς εξέτασε μου, 

ΤΙάρι, δλα μου τά κάλλη. Καΐ, αν θέλης, άκουσέ μου' 
Καΐ προτοΰ γνωρίζουσά σε εύμορφον, ώς ούδείς άλλος, 
"Οσους τρέφει ή Φρυγία, σ’ ίμακάριζα στδ κάλλος· 
■Πλήν σέ μέμφομαι διότι δέν άφήκες τοδς σκοπέλους 
Καΐ τδ βώδια καΐ τδς πέτρας, καΐ νδ ζης στήν πολιτείαν, 
Άλλδ φθείρεις τόσον κάλλος ε’ς αύτήν τήν ερημίαν. 
Τί καλόν σ’ αύτδ τδ όρη θ’ άπολαύσης έπΐ τέλους ; 
Τί θέλουν κιρδίσ’ οί βόες τδ κατόπιν των νά τρέχης, 
Άπ’ αύτήν τήν καλλονήν σου ; Ήδη έπρεπε νδ έχης 
Σύζυγον, όχι χωρίτιν, καθώς τδς γέννα ή Ίδα,

Άλλδ μίαν Έλληνίδα, 
Έκ Κορίνθου ή ’Αργείον, 
Ή άπδ τήν Λακωνίαν, 
Καθώς εϊναι ή Ελένη, 
Νεανΐς ώραιοτάτη, 
Μέ ίμέ δμοιοτάτη,

Ν’ άγαπα καΐ ν’άγαπαται άπ’τήν φύσιν γεννημένη· 
Βέβαια, άμα σέ ΐδη, εύθύς ολα θδ άφήση, 
Καΐ εϊς σέ δοθεϊσα βλη, θέλει σέ ακολουθήσει' 
θάκουσες να διηγούνται δι’ αύτήν τήν Έλληνίδα· 
Πάρ. Παντελώς, ώ ’Αφροδίτη· κ’ έπεθύμουν νδ μου δώσης 
Μίαν ακριβή ιδέαν· θέ νδ μέ ύποχρεώση.
Αφροδ. Τήν έγέννησεν έκείνη ή ώραιοτάτη Λήδα- 
Ή μέ τήν όποιαν, Πάρι, δ Κρονίδης συνενώθη, 
Είς λευκόν, ώραΐον κύκνον δταν έμεταμορφώθη. 
Πάρις. Πώς εϊναι τδ πρόσωπόν της ;
Άφροδ. Λευκή μεν, ώς γεννηθεΐσα
Άπδ κύκνον- απαλή δε, ώς σ’ αύγδν μέσα τραφεΐσα· 

Άλλ’ άκόμη εϊν’ έκείνη 
Δυνατή καϊ ρωμαλαία.

Περισπούδαστος δέ τόσον, ώστε πόλεμος έγίνη 
Δι ’ αύτήν, όταν άρπάχθη ποτέ άπδ τδν θησέα

Οταν ητο ετι κόρη. Άφοΰ δέ ήλικιώθη, 
Τήν ζητούσαν διδ νύμφην βλ’ οί πρώτοι τών Ελλήνων*  
Ό Μενέλαος δέ όλων έπροκρίθη, καϊ έδόθη 

Διά σύζυγος σ’ έκεΐνον.
- Άν δέ θέλης, θέλω κάμει σύζυγος αύτής να γένης.

Πάρ. Πώς εϊν’τρόπος, ώ θεά μου, γυναικός υπανδρευμένης; 
Άφροδ. Εϊσαι αγροίκο; καϊ νέος· έγώ τρόπους θά σοΰ εΰρω.

Πάρις.
Άλλα πώς; κ’ ίμέ~είπέ τους· κ’εγώ θέλω νδ τούς ξεύρω 
Άφρ. Σύ μέν νδ άναχωρήστς, Πάρι, άπδ τήν Τρωάδα, 

Νδ δ»ης τάχα ρήν Ελλάδα·

Ώσάν φθάσης είς τήν Σπάρτην, θα σέ ΐδη ή Ελένη·
Τά λοιπά έγώ τά κάμνω' πώς έχει νδ σ’ άγαπήση,

Καϊ νά σοΰ άκολουθήση.
Πάρ. Δέν ’μπορώ νδ τδ πιστεύσω πώς γυνή όπανδρευμενή 
Μ’ ένα βάρβαρον νδ φύγη, καΐ τδν άνδρα της ν’ άφήση. 
Άφροδ. Έχε θάρρος περί τούτου. Έχω δυδ υίους ώραιους. 
Πόθον κϊ Έρωτα τούς λέγουν· τούτους μου τούς καλούς νέους 

θέλω σοΰ τούς παραδώσει 
Όδηγοΐ νά σοΰ γενώσι.

Ό μέν Έρως θέλει βλος τήν Ελένην κυριεύσειν, 
Καΐ τοσοΰτον τήν μαγεύσειν, 

"Ωστε νδ τήν άναγκάση νδ έρωτευθή μαζί σου- 
Σέ ο ό Πόθος περιχύσει, καΐ θά κάμη ή μορφή σου 
Νά γένη άπ’ ό,τι εϊναι πλέον ίρασμιωτέρα 

Κιάξιαγαπητοτέρα· 
θά ίλθώ κ’ έγώ άτή μου,

Καϊ τάς χάριτας άκόμη θέλω τας παρακαλέσεε 
Διά νδ ίλθοΰν μαζί μου,

Καϊ τοιουτοτρόπως όλοι θέλομεν τήν καταπείσει.
Πάρ. Άδηλον μέν, ω θεά μου, πώς αύτδ θέλουσι γίνειν 
Πλήν εγώ άγαπώ ήδη τήν ώραίαν μου Ελένην,
Και μέ φαίνεται, τήν βλέπω, κΐ?τι πάγο» στήν Ελλάδα, 
Καΐ πώς εϊμαι είς τήν Σπάρτην, τήν εύλογημένην χώραν, 

Καΐ τήν φέρο» στήν Τρωάδα,
Καΐ μή κάμνων ταΰτα όλα, θλίβομαι σ' αύτήν τήν ώραν*  
Άφρ. Ώ Πάρι, μή τήν ερασθής, προτοΰ μέ άνταμείψης, 
Καΐ μέ τής νίκης σήμερον τάς δάφνα; μέ καλύψης 

Έμέ, τήν προξενήτριαν· 
Πρέπει κ’ έμέ νικήτριαν, 
Καϊ ώς παράνυμφόν σας,

Συμμέτοχου νά μ’ έχετε τών γάμων, κ’ έορτών σας, 
Καΐ μέ εσέ νά εύφρανθώ στδ έπινίκιά σου.
Μ’ αύτδ τδ μήλον, κ ’ έρωτας, καϊ κάλλος εϊν’ δικά σου 
Καϊ τήν Ελένην νύμφην σου βέβαια θ’ άποκτήσης· 
Πάρ. Μετά τήν κρίσιν τρέμω πλήν νά μή μέ άπατήσης. 
Άφρ. Νδ σοΰ δμόσω άπαιτεΐς;
Πάρ. Όχι ! πλήν θέλω πάλιν νά μοΰ ύποσχεθης. 
’Δορ. Κα'ι πάλιν σοΰ ύπόσχομαι γυναίκα τήν ώραίαν 

'Ελένην να σοΰ δώσο»,
Καϊ νά όπάγω μετά σοΰ, ’Αλέξανδρε, στήν νέαν· 
Κ’ είς όλα νά συμπράξω, καΐ νδ τδ κατορθώσω. 
Κ’ εϊς τήν Τρωάδα μέ εσάς νδ ίπιστρέψω Πάρι- 
Πάρ. Τδς χάριτας, τδν Έρωτα, τδν Πόθον θέλεις πάρει 
Άφρ. θάρρει αί υποσχέσεις μου δέν εϊναι μέ απάτην, 
Καϊ τδν Υμέναιον αυτόν, τοΰ γάμου τδν Προστάτην, 
θά φέρω, τδν πιστότατον τών νεονύμφων φίλον 
Πάρ. Τού; όρους δέχομαι θεά. Λάβε λοιπόν τδ μήλον.

Ο ΕΡΥΘΡΟΣ; NANOS.

ΔΙΗΓΗΜΑ ΡΩΣΣΙΚΟΝ. (<)

(1) Συνέχεια άπδ φυλλαδίου 87.

Η Αννα ήτον η μήτηρ τής μνηστή; τθϋ Σεο·
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τδν εαυτόν σου εις τροφήν, νά ^ίψϋ.ί τδ 8ν κα
τόπιν τοΰ άλλου, εις τά τέρατα αύτά τά παι
διά τής κόρης σου ?

— Ναι, έκαμα τοϋτο I έπανέλαβεν ή γραία 
σείουσα τήν υπόλευκο? κόμην ήτις έπιπτεν έπί 
τών ωμων της' καί τδ άλογό μου πληγωμένο μ*  
έφερον εως εις τήν πόρτα τοϋ χωρίου καί έκεϊ έ
πεσε. Μόνη έγώ ζώ, ήθέλησα νά ζήσω !

— Α ! σου άρέσει λοιπόν πολύ ή άθλία αυτή 
ζωή ! ... άνέκραξεν ό Σέργιος άποστρεφόμενος 
άπ’αύτής μετά φρίκης. Τί θέλεις νά κάμης ά- 
κόμη έδώ κάτω ;. . ■

Εξέτεινε τδν φρικιώντα αύτής βραχίονα πρδς 
τήν εικόνα τής Παρθένου, καί προσηλοΰσα τδ α
ποφασιστικόν αύτής βλέμμα έπί τοΰ νεανίου.

— θέλω νά εκδικηθώ, είπε, καί σδ θά μέ 
βοηθήσης! . ·..

11.
’Ο διϊχνος τ&ν Mttoftifiir.

ό ’ίουροδιβόης, τδν όποιον δ Σέργιος δέν έσκέ- 
πτετο πλέον, καί δστες έκρύπτετο έπί του κλι
βάνου, συνεστριμμένος σφαιροειδώς έν εϊδει ά- 
κανθοχοίρου, άνετινάχθη αίφνης ώς θραυόμενον 
έλατήριον, καί δι’ ένδς άλματος έπήδησεν ένώ- 

πιον τής γραίας γυναικός.
•— Ούρ^ά Ζ άνέκραξεν, άνεζήτουν ένα άνθρω

πον, τδν ευρον καί σδ είσαι αύτός / ....
— ό Νάνος τής έπαύλεως / —.
— Έγώ αύτδς, ματούσκα (κυρά μάνα)!
— Δυστυχησμένε, τί ζητείς έδώ ’, Δέν ήξευρεις 

ότι διασκεδάζουν έκεϊ, καί έάν εχωσιν ανάγκην 
σοΰ διά νά γελάσωσιν εϊς τδ τέλος τοΰ δείπνου, 
θά ξυλοκοπηθής έάν δέν σέ ευρουν ;

— Μή φοβείσαι τίποτε, έχουν άλλας διασκε
δάσεις αυτήν τήν νύκτα !.. .

Τδ φλογερόν βλέμμα του προσηλώθη έπί τοϋ 
μουζίκου μετ’ έκφράσεωςήτις είσέδυσε μέχρι τοϋ 
μυελοΰ αύτοϋ.

— Α ! ήξεύρεις λοιπόν καί συ αυτό Ζ... εϊ
πεν ή γραία, τής οποίας κρύφιος στοχασμός 
συνέσφιγγε τάς πυγμάς καί συνέστελλε τδ μέ- 
τωπον.

1Ϊ τρομερά διήγησις ήν έθέσαμεν έν τώ στό- 
ματι τής δυστυχούς αύτής δέν είναι προϊόν τής 
φαντασίας μας- ή γυνή αύτή έγκατέλειψε τους 
τρεις μικρούς έγγόνους της εις τους λύκους ϊν® 
διατηρήσω τήν ζωήν της... Είχε λοιπόν μέγ*  
συμφέρον διά τήν δπαρξίν της ϊνα έξαγοράση αύ*

γιου’ γυνή μεγάλης ενεργητικότατος' καί η-it; <- 
ξήσκει τδν ιατρόν καί τήν μαίαν· Είχε γνώσεις 
τινας άναγνώσεως καί γραφής, *αϊ  μετήρχετο 
μετά νοημοσύνες τδ επάγγελμά της. Ητο πρδς 
τούτοις γυνή σοβαρά, διακριτική καί έχέμυθος, 
άπερ καθίστον ανεξήγηταν τήν ταραχήν καί τήν 
■παραφοράν της τήν στιγμήν αυτήν.

•— Μήπως έκαμες κανέν κακούργημα ; ήρώ- 
τησεν δ Μουζίκος.

— Ακούσε! εϊπεν άνεγειρομένη και πλησιά- 
ζουσα αύτδν μετ’ επισημότητας, ήτις έφερε τδν 
τρόμον του εις τδν κολοφώνα. Είχα άναχω- 
ρήσει σήμερον τδ πρωί με τδ έλκηθρον διά τδ 
ϊονάρ, τδ χωρίδ εκείνο τδ όποιον είναι δύω λεύ
γας μακράν άπ’ έδώ. Η μεγάλη μου κόρη, ή ο
ποία μένει έκεϊ, με είχε παοακαλέσει νά πάρω 
μαζί μου έως εις τδ καλοκαίρι τά τρία παιδιά 
της. Επρεπε νά επιστρέφω ένωρίς, άλλ έμεινα, 
διότι ήθελαν νά μοϋ κάμουν μίαν έξομολόγη- 
σιν, — καί ή οποία σε αποβλέπει, — προσέθεσε 
μετά πικρίας — καί ήρχιζε νά σκοτεινιάζη δταν 
έφυγα μέ τά τρία παιδάκια μου.......... Έδώ έ-
στάθη, ώς έάν ή αναπνοή της έξέλιπε' τά ώχρά 
και φρικιώντα χείλη της έταράχθησαν χωρίς νά 
έκπέμψωσιν οΰδένα ήχον. Μετά σφοδράν προσπά
θειαν έξηκολούθησε.

— Μόλις ήμεθα στδν μισδ τδν δρόμον καί τδ 
σκοτάδι μάς έπλάκωσεν. Έκτυποϋσα τδ άλογο, 
διότι έβλεπε τδ δάσος καί ένόμιζα πώς ακούω 
τάς φωνάς τών λύκων..........Ησαν αυτοί πραγμα-
τικώς! Μετ’ ολίγον, είδα ένα νά πηδά επάνω 
εις τδ χιόνι, έπειτα δύω, έπειτα τρεις .... κα
τόπιν ολόκληρο κοπάδι... Καί όμως ήσαν μακράν, 
καί τ άλογο έσχιζε τδν άέρα’ είχε έννοήσει τδν 
εχθρόν, Επεράσαμε κατ’αύτδν τδν τρόπον μία λεύ
γα- Εσφιγγα εις τήν αγκαλιά μου τά παιδιά που 
έκλαιον..........έξαφνα βλέπω ότι τά πεινασμένα
ζώα μάς έφθασαν' ενα άπ’ αύτά όρμά εις τδ στή
θος τοΰ αλόγου, τά άλλα οΰρλίαζαν τριγύρω στδ 
έλκηθρον. Ημουν χαμένη ! ... Τους έχρειάζετο 
τροφή....

—Τί έκαμες ! ανέκραξε μετά φρίκης δ Σέργιος.
— Τρεις φοραΐς ολίγον έλειψαν νά μέ φάγουν, 

άπεκρίθη ή Αννα, καί έν τούτοις ιδού με γερή καί 
ζωντανή I. . .

έξέβαλε γέλωτα διαπεραστικόν, τρομερόν, κα
ταχθόνιον εις δν άπήντησεν ή κριγή τοϋ κεκρυμ- 
μένου έπί τοΰ κλιβάνου νάνου. — Ωστε, εϊπεν 
έντρομος ό νεανία-, έπροτίμησες, παρά νά δώσ^ς

τήν τόσον άκριβά!.. · Τοϋτο θέλομεν ίδει κα
τόπιν άναμφιβόλως.

’Αξιοπαρατήρητου ητον δη δσάκις ώμίλει πρδς 
τδν ’ίουροδιβόη, δέν έδείκνυε τήν δεισιδαίμονα 
εντύπωσιν ήν ένέπνεε πρδς πάντας τους άλλους, 
άλλ έφαίνετο μάλλον δεικνύουσα πρδς αύτδν 
ένστικτον συμπάθειαν.

—'Ομιλώ πρδς τδ συμφέρον σου, προσέθεσε, 
έπειτα δέν εϊναι καλλιώτερα εις τήν έπαυλιν παρά 
εις τοϋ Σεργίου ;

— Τί έλεγες λοιπόν περί έκδικήσεως; ήρώτη
σεν ό Νάνος.

— ή ! μά τήν Παναγία, τοϋτο δέν εϊναι δι
κή σου δουλείά παιδί μου .... άφησέ μας εις τάς 
λύπας μας καί γύρισε εις τάς διασκεδάσεις σου.

— Τάς διασκεδάσεις μου Ζ έπανέλαβεν. Ηλθα 
έδώ δι’ άλλα πράγματα .... Ηθελα νά προσφέρω 
εϊς τδν Καώβσκη περιουσίαν καί θέσιν..........

— Τάς όποίας θά άρνηθώ, καί άν ήδύνασο νά 
μοϋ τάς δώσης, διότι διά νά τάς αποκτήσω πρέ
πει νά κάμω καμμίαν προδοσίαν πρδς τδν κύ
ριόν μας.

— Τδν κύριόν μας!.... έμυκτήρισεν ή γραία.
— Κύριον τδν όποιον άγαπόίς καί σέβεσαι πο

λύ, ώς φαίνεται !
— Εϊμαι ώς δ σκύλος, άγαπώ εκείνον όστις 

μοϋ κάμνει καλόν. Ό αύθέντης μας, δ κόμης, μέ 
άπήλλαξε τής άγγαρείας τών κτημάτων του έπί 
8ξ μήνας, μοϋ έμεγάλωσε τδν άγρόν μου τδν ό
ποιον θά έπερνα, μοΰ έσυγχώρησε νά κόψω έξ α
μάξια ξύλα άπδ τά πεΰκά του. Τέλος, χωρίς νά 
τδ ζητήσω, μέ άρραβώνίασε μέ τήν Ελισάβετ . . 
..Μή μοϋ προτείνης νά τδν προδώσω ! . . .

‘θ νάνος παρεδόθη εϊς σαρκαστικωτάτην έκρη- 
ξιν γέλωτος' ή Αννα ίβανόβα έπέρασε μετά λύσ- 
σης τους δακτύλους της άναμέσον τής μακράς 
καί άτάκτου κόμης της. Αλλ δ Σέργιος χωρίς νά 
σταθή εϊς τά δείγματα αύτά τής ειρωνείας ή τής 
δργής, έξηκολούθησε,

— Τέλος, θέλω τδ καλό τοΰ κυρίου μας, διότι 
εϊναι δ αδελφός εκείνης τήν δποίαν όλος δ κόσμος, 
καί σείς ώς οί άλλοι δνομάζετε τδν άγγελον τής 
χώρας" τής ’Αλεξάνδρας Βεστουγέβας.

— Είναι πολύς καιρός ποϋ λείπει άπδ τδ χω- 
ρίον, άπήντησεν δ 'ίουροδιβόης, καί δέν ήξεύρεις 
περί τίνος δμιλείς.. .ξ . Jixl, ή 'Αλεξάνδρα εϊναι 

' >ς...........άλλ’ έχει άδελφδν ίνα δαίμονα ί|?T(t ν , >ν
Αδιάφορου άπεκρίθη μετ άποφάσεως δ I και μια μ«^ο αεν» νκοτεινη, «κ&ινη υποι

μουζίκος, υπήρξε καλός δι’ εμέ, και έάνηναιάλ,η- (κατοικεί ή /ι.ταρνσκώ’α (δεσποσύνη) ’Αλεξάνδρα, 
* «·α ,ι Υ0ΛΛΧ1Ι ωΤ ίΟΟΟ.’Ο I VJ Υ /018νΧ?Ρ

θές δτι εχω έπιρροήν τινα έπί τών φίλων μου, 
έπί τής νεολαίας τοΰ χωρίου, θέλω τήν μετά- 
χειοισθή δι’ αύτδν καί πρδς υπεράσπισίν του, έάν 
τύχη άνάγκη!

— ’Αλλά, ήρώτησεν ή γραία τδν γελωτοποιόν, 
πόθεν ή ίργή καί τδ μισός σου κατά τοΰ κυρίου 
σου ;

— Αννα, άπεκρίθη δ νάνος, ούτινος οί ρώθωνες 
διεσταλησαν, καί αί φλέβες τοΰ μετώπου του 
έξωγκώθησαν, παοευρέθης εϊς τάς γεννήσεις πολ
λών τέκνων, ήμπορεϊς νά μου εϊπής ποίοι ησαν 
οί γονείς μου, έμοΰ τοϋ τρελλοϋ τής έπαύλεως.

— Μά τους άγιους τοΰ παραδείσου, εϊπεν ή 
γραία ποιοϋσα τδ σημεϊον τοΰ σταυροΰ, ιδού 
έοώτησις εις τήν όποιαν δέν ήμποοώ νά απαντή
σω χωρίς νά κολασθώ.

— Αί ! Δέν έχω, ύπέλαβε, μέ τόνον ήχητικόν, 
ανάγκην τής ομολογίας σου, γνωρίζω τδ όνομα 
τοΰ πατρός μου .... Σοΰ φαίνεται παράδοξον τδ 
μισός μου κατά τοϋ κόμητος, καί τδ νομίζεις ει
λικρινές ;

— A I δυστυχία εις αυτόν ! άνέκραξεν ή γραία, 
έάν άνεκάλυψες τδ μυστικόν αύτδ, θά τδν μισής 
δσον έγώ τδν περιφρονώ’ έλα λοιπόν καί ενώπιον 
τών αγίων αύτφν εικόνων, άς όρκισθώμεν νά τδν 
κάμωμεν νά πληρώση λίαν άκριβά τήν αισχύνην 
μας, τάς αδικίας του καί τδ άθώον αιμα τδ όποιον 
ήναγκάσθην νά χύσω διά νά διατηρήσω τήν ζωήν 
χάριν τής έκδικήσεως.

—Ναί, εϊπεν εγειρόμενος ό νάνος έπί τοΰ άκρου 
τών ποδών του δπως φθάση τδ κάτω μέρος τοϋ 
^σταυρωμένου, θά τδν τιμωρήσωμεν! · . . καί θά 
ήσαι μέ τους ίδικούςμας ! ... . προσέθεσε στρεφό
μενος πρδς τδν νέον χωρικόν, δστις παρευρίσκετο 
μή ίννοών τίποτε έξ δλης αύτής τής σκηνής.

— Αφες με νά δμιλήσω, εϊπεν ή μαία’ μέ 
μίαν λέξιν θά τδν κάμω μανιωδέστερον καί τρο- 
μερώτερον άπδ ήμάς f . . .

— Αύτή ή φροντίς με αφορά, διέκοψεν ό ’ίου- 
ροδιβόης’εϊτα αποτεινόμενος προς τδν Σέργιον 
εϊπεν, άνοιξε τήν θύραν, καί παρατήρησε πρδς τδ 
μέρος της έπαύλεως.

Ουτος ύπήκουσεν ώθούμενος ύπδ τοϋ φόβου 
άναποφεύκτου δυστυχίας.

— Τί βλέπεις ’, εϊπεν δ γελωτοποιός, 
όλόκληρον μέρος τής έπαύλεως είναι κατάφωτον, 

καί μία μόνη «τέρυξ μένει σκοτεινή, έκείνη δπου
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Διά νά διαρκή τόσον πολύ, θά ήναι πολύ εύθυμο; 

■η εορτή αύτή.
— Καί ήξεύρεις ποιον είναι το υποκείμενον 

αυτί;; . . . .
— Πώς θά τδ ήξέύρώ . .. μέ’ τρομάζει; I

Πέ; μ.ου το ?
— όχι, άπήντησεν ό νάνος, δέν θά μέ πιστευ- 

ση;, πρέπει τά μάτϊά σοΰ αύτά νά σοΰ το δεί

ξουν . .... έλα ’. .
Κα1. τον παρέσυρε διά μέσου τή; όδοϋ τοΰ χω

ρίου, διά τής ατραπού τής έγχαραχθείση; επί τοϋ 

πάγον.
Παγετώδης άήρ έφυσα περί αυτούς, ή χιών 

μόνη έρριπτε παγετώδη λάμψιν έπί τής ερημω
μένης έζοχής,’ ένθα έφαίνοντο, ώ; τόσα φαντά
σματα περιτετυλιγμένα τδ σάβάνόν των, αί κο- 
ρυφα’ τών ελατών, καί ένώπιόν αύτών, είς άπό- 
στασιν τριακοσίων βήμάτων, έπί τίνος υψώματα'; 
δπερ έδέσποζε τάς λευκανθείσας αύτάς πεδιάδας, 
έφαίνετο ή έπαυλι; μέ τά φαιδρά αύτή; παρά
θυρα, καί το μέλαν πυργίδιόν της έπί τίνος άκρας. 
ό Σέργιος ώδηγεϊτο υπδ τοΰ νάνου δστις ώλί- 
σθαινεν έπί τής σκληρυνθείσης χιόνος μετ’ εύκινη- 
σίας τής δποίας δέν ήθελε τις τον υποθέσει ικανόν.

— Τί τρέχει λοιπόν εκεί κάτω ; έτόλμησε νά 
έρωτήση ό μουζίκος.

— Εφθασε συντροφιά είς τον αύθέντην' δωδε- 
κάς νέων εύγενών, αξιωματικών ώς αύτός, τών 
δποίων τά τάγματα πηγαίνουν φρουρά είς τάς 
κυριωτέρας πόλεις τής έπαρχίας .... ’Αλλά δέν 
ήξεύρεις λοιπόν τίποτε άπδ τά συμβαίνοντα, 

έσύ ; · .·.
— Ναί, έμαθα τδν θάνατον τής Λ. Μ. τοΰ 

τσάρου — δ Σέργιος, προφέρων τδ ιερόν αύτδ όνο
μα, άπεκαλύφθη—καί δμιλοΰν περί ταραχών είς 
πλείστας διοικήσεις.

— Δέν ήξεύρεις καν, νομίζω, δτι τινά βέρστια 
μακράν άπ’ έδώ, έβαλαν πάλιν τδ φανάρι τδ 
δποϊον χρησιμεύει εις τάς μεγάλας περιστάσεις, 
καί δτι θά τοποθετηθώ φρουρά στρατιωτική;

— Κακό σημεϊον ! . . . έψιθύρισεν ό Σέργιος, 
δστις έγνώριζε τί έστοίχιζεν είς ^ώσσον χωρικόν 
ή διάβασις στρατιωτικού σώματος.

Αλλως τε δ νάνος δέν έψεύδετο’ πρό τινων ήμε
ρών, βεβαίως ένεκα τών πολιτικών ταραχών περί 
ών έγένετο λόγος ίν αρχή τής διηγήσεώς μας, 
εθεσαν εί; τά περίχωρα, έπί τής δδοΰ τή; πρω- 
τευούσης τής έπαρχίας, ενα τών χυδαίων έκείνων 
σταθμών οΐτινες χρησιμεόουσιν ίν Ρωσσία πρδς

μεταβίβασιν τών σημείων 'άπδ ένδ; χωρίου ή ση*  
μείου κατασκοπείας εις έτερο·/·

Ο σταθμός δέ ούτος ήτον σκοπιά ύψωθεϊσα 
^5—20 μέτρα υπεράνω τοΰ έδάφους, έπί πλα
τέων καί ισχυρών δοκών. Δεσμίς άχυρου σκεχρε— 
σμένη ύπδ πίσση; είναι προσδεδεμένη είς τσ ά- 
κρον- δταν τδ κρίνουν άναγκαϊον, μεταδίδουν τδ 
πυρ- οί άλλοι σταθμοί μιμούνται τδ παράδειγμα 
τοϋτο αμ.'α ίδώσι τήν-φλόγα, καί ούτως ή ειδο
ποίησες γίνεται, έν βραχυτάτφ χρονικώ διαστή- 

ματι, είς μεγάλην άπόστασιν.
— Τίποτε καλόν δεν παρασκευάζεταιέ

πανέλαβεν δ μουζίκος μετά στιγμήν σιωπής.
— Τί σέ μέλλει διά τούς άλλου; έάν τοϋτο σέ 

συμφέρη! Καί δ·.’ αύτό θά προχωρήσης πολύ πε
ρισσότερον άπδ ημάς.

— Η Αννα καί έσύ, δμιλεϊτε μέ αίνίγμάτά, 
ά πήντησε σκεπτικός δ Σέργιος, καί μοϋ βάλετε 
τδν θάνατον εί; τήν καρδίαν.

Τελειόνων τήν φράσιν αύτήν παρετήρησεν δτί 
ό περίβολο; τή; έπαύλεω; ήτον ένώπιόν των.

Ητον φράκτης έπί τοΰ δποίου ή χιών είχε κά
μει προτείχισμα’ ό χάνδαξ δστις έξετείνετο ενώ

πιον αυτού ήτον πλήρη; χιόνος καί προσεφερεν 
ώς καί τδ έπίλοιπον μέρος τής έξοχής, επιφά
νειαν έκ κρυστάλλου έφ’ ής ήδύνατο τις άσφαλώ; 
νά βαδίση.

ί> Σέργιος τότε μόνον εννόησε τδ παράτολμου 
τής πράξεώς του. ό δδηγός του διετείνετο νά τδν 
είσαγάγη, μυστηριωδώς, τήν νύκτα εϊς τήν αυ
θεντικήν οικίαν. ’Εάν συνελαμ.βάνετο, τδ έλά- 
χιστον δπερ ήθελε πάθει, ήτον έκατοστύς κτυπη
μάτων κνούτου, έάν δ κόμης ήτον εύδιάθετος, ίν 
περιπτώσει δέ κακής αύτοϋ διαθέσεως ή αποστο
λή του είς τδν στρατόν, ή, τδ χείριστον, εις τήν 

Σιβηρίαν.
Αλλά δέν ήδύνατο πλέον νά έπανέλθρ οπίσω' 

άλλως τε τά συμβεβηκότα τής νυκτδς, ή τριπλή 
άνθρωπίνη θυσία ή γενομένη ύπδ τής μελλ'οίσής 
πενθεράς του, τώ εδιδον τδν πυρετόν, συνέφερον 
τδ αΐμα είς τδν έγκέφαλον, ήτον μεθυσμένος, τρελ- 
λός. Προβλέπων τρομεράν τινά μηχανογραφίαν, 
έπεθύμει νά γινώσκη τά πάντα.

’Εν τούτοις δ 'ίουροδιβόης δέν έβάδιζεν είς τήν 
τύχην. Έγίνωσκε, καί αύτδ; έπίσης, τάς έπιβαλ- 
λομένας ποινάς είς τούς παραβιάζοντας τήν αύ- 
θεντικήν οικίαν' δέν έπεθύμει μήτε νά τάς ύπο- 
στή, μήτε νά τάς συμμερισθή ώς συνένοχος. Ac 
δίοδον τώ ήσαν μάλλον * γνωσταί ή είς τδν wk*

στάτην αύτδν, καί μάλλον τοΰ κόμητος, δστις 
ήρχετο έκεϊ μέρος μόνον τοϋ έτους.

Εσύστησεν εί; τδν συνοδόν του νά μή προφέοη 
πλέον ούδέ λέξιν, καί τδν είσήγαγε διά μακράς 
ύπογείου στοάς, τής δποίας ή είσοδος, κεκρυμ.μέ- 
νη εί; τδ βάθος τοϋ τοίχου, έκοινώνει μέ τδ όπι
σθεν μέρος τή; σκοτεινής πτέρυγος τής έπαύλεως.

— Τώρα, είπε, κλείων τήν θύραν, ό,τι καί 
άν ίδή; ή άκούσης, σκέψου καλώς, μία λέξις, μία 
φωνή, έχάθης/

Τδν ώδήγησε τότε μετά θαυμασίας έπιδεξιό- 
τητος άνά μέσον δαιδάλου περιστροφών σκοτεινό- 
τάτων, τδν έκαμε ν άνέλθη πολλάς κλίμακας, καί 
δτε έφθασαν είς τδ ύψος τής τελευταίας, τδν ώθη- 
σεν εί; είδος καταπακτής μεταξύ τής οροφής καί 
τοΰ δευτέρου πατώματος.

— Πλάγιασε προύμυττα, τώ είπε.
Καί αυτός ό ίδιος έξηπλώθη έπί τοϋ σανιδώμα

τος, και σύρων ελαφρώς άόρατον καταρράκτην, 
άπεκάλΰψε μικράν οπήν, δι’ ή; ήδύνατο τι; νά 
ίδή ακριβώς τά γινόμενα έν τή υποκάτω αιθού
ση. Η οπή αύτή μιγνυομένη μέ τά κοσμήματα 
τής αιθούσης ήτον άπαρατήρητος κάτωθεν.

11 λάμψις τών κηρίων εμπόδισε κατ’ άρχάς τδν 
Σέργιον νά διακρίνη τίποτε' άλλ ό οφθαλμός του 
έσυνήθισε ταχέως καί διέκρινε τδν κόμητα καί 
τούς φίλους του παραδεδομένους είς όργια, άτινα 
έφθανον είς τδν παροξυσμόν των.

Ο: συνδαιτυμόνες έγέλων, ηδον, έψαλλον, έ“ 
Οραυον τά κρυστάλλινα σκεύη, έξήντλουν κάνι
στρα καμπανίτου οίνου, ακολούθως έψιθύριζον, 
συνωμίλουν, έκοινώνουν τούς στοχασμούς των έν 
•τή μέθη έκείνη, έν ή δέν διατηρούνται ούδέ τά 
πλέον σπουδαία μυστι 
έπινον έκ νέου.

ό Σέργιος έφρικία διότι έβλεπε μετά θανασί 
μου άνησυχία; προσεγγίζονταν τήν στιγμήν καθ’ 
ήν οί μπογίάροι συνειθίζουσιν, είς παοομοίας 
συναναστροφή;, νά προσκαλώσι καί άλλας ήδο- 
νάς, θυτιάζοντε;, δέσποτα*.  απόλυτοι, τήν νεό
τητα καί τήν αθωότητα είς τάς ενόχου; αυτών 
έπιθυμίας.

Είναι αρχή εί; τού; τόπου; έκείνου; δτι οί υπο
τελείς άνήκουσι ψυχή τε καί σώματι είς τδν κύ 
ριόν των' εί; περιστάσεις όμοιας μέ ταύτην, αρ
παγή τών θελκτικωτέοων νεανίδων θεωρείται ώς 
τδ μάλλον φυσικόν πράγμα. Ούδείς άγνοεϊ πλέον 
σήμερον ότι αύτή είναι ή άφορμή τών τρομερών 
Αντεκδικήσεων, ά; διαπράττουσιν οί χωρικοί κατά

,κά, έπειτα έψαλλον καί I ποϊον έφερεν είς τά χείλη τι

τών κυρίων των.
Οίδυστυχεί; μουζίκοι, άπονεναρκωμένοιύπδ τών 

σκληροτήτων τής δουλείας, διεγείρονται μόνον 
δταν τά δεινοπαθήματα φθάσωσιν είς τδν ύπέρ- 
τατον βαθμόν' άλλά τότε όμοιοι μέ άτίθασσα 
θηρία, ών ήρέθισαν τήν λύσσαν, διαπράττουσι βι
αιοπραγίας φρικαλέας καί δέν γνωρίζουν*.  πλέον 
μήτε λόγον μήτε εύσπλαγχνίαν.

0 κόμης έκαμεν έν σημεϊον εί; υπηρέτην ίστά- 
μενον όπισθεν τής έδρα; του' Ούρα τι; ήνεώχθη 
είς τδ βάθος τής αιθούσης, καί δ επιστάτης έπρο- 
χώρησεν. ’Αλλ’ έφαίνετο περίλυπο; καί άμηχα-
νών.

— Αί .’ τί τρέχε» ; ήρώτησεν δ Μπογϊάρος.
— Αύθέντα.......... έψέλλισεν δ επιστάτης.
— Εςηγήθη,τι εύθύς /
— Η Ελισάβετ Ίβανώβα άντεστάθη, καί συμ

παρέσυρε καί τά; φίλα; τη; ....
— Δέν καταλαμβάνω, υπέλαβεν ό κόμης, τοϋ 

όποιου τδν έγκέφαλον είχε ταράξει ό καμπανίτης.
— Είναι καθαρώτατον, προσεϊπέ τις τών συν

δαιτυμόνων' γυνή τι; ύποτελής σου διήγειρε καί 
τά; άλλα; είς παρακοήν.

— ’Αδύνατον ! .. άπήντησεν δ κόμης' έλα δ- 
μίλει, τδ άπαιτώ.

— Κλαίει, οδύρεται, καί άπειλεϊ νά φονευ- 
θή .. .. θορυβώδης γέλως έδέχθη τούς λόγους 
τούτους. 0 έπιστάτης προσέθεσε.

—Διατείνεταιότι μεταμελείται διά τδ παρελθόν, 
καί άφοΰ δ αύθέντη; τήν έμνήστευσεν εις τίμιον 
νέον, θά ήναι τού λοιπού άξια τοϋ συζύγου της ...

0 κόμη; έθραυσεν είς μύρια τεμάχια πολύτι
μον ποτήριον έκ κρυστάλλου τής Βοημίας, τδ δ

ιού, καί εγειρόμενος
μετά μανίας,

— ’Ακολουθήσατε με ! είπεν είς τούς φίλου; 
του, οΐτινες ώρμησαν έκτδ; τής αιθούσης.

0 ’ίουροδιβόης έσπευσε νά κλείση τδν φεγγί
την, φοβούμενος τήν έκρηζιν τής λύπης καί τάς 
φωνάς τοϋ συντρόφου του. *Αλλ*  ούτος δέν έδεί- 
κνυε τοιουτοτρόπως τήν οργήν του. Λχρδς, ήλ' 
λοιωμένος. έκπληκτο; έψιθύριζεν.

— 11 Ελισάβετ ’ΐβανώβα ήτον ή ερωμένη τοϋ 
Μιχαήλ Μουστοβιέζ ! . . .

ό '■άνος έσιώπα . ·
Μετά δέκα λεπτών σιγήν επίσημον, ό μουζίκος 

έπανέλαβε μέ φωνήν ήτι; δέν έδείκνυεν ούδεμίαν 
συναίσθησιν.

— όταν θέλουν νά καταστρέψουν επικίνδυνον
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ζώον τό κχίουν μέσα εις τήν φωλεάν τού..........
«ά βάλω φωτίά είς τήν επαυλιν ένώ όλο·. είναι 

έκεϊ μέσα . ..
'θ Νάνο; έκίνησεν 1~1 τών ώμων του είρωνι- 

κώ; τήν χονδρήν κεφαλήν του. .
— Δεν ήξεύρει; νά έκδικηθής ■' είπε μετά πε- 

οιφρονήσεως.

Η Σΐάσι^.

— Δέν Οά μ’ έμποδίσης ! άνέκραξεν ό Σέργιο; 
Κχώβσκη;’ Οά καταστρέψω τήν κατηραμένην αυ
τήν οικίαν μέ τού; δαίμονα; τού; όποιου; περι

κλείει !
— 6πω; θέλης, άπήντησεν ησύχως ό σύντρο

φό; του' ρίψου εί; τό στόμα τοΰ λύκου, έάν άπο- 
καλή; τοΰτο έκδίκησιν.

— ’.Αλλά δέν έννοεϊ; τί υποφέρω’ δέν αίσθάνε 
σαι λοιπόν τόν τρομερόν στοχασμόν δστι; με κα- 
τατρώγει’ δέν ήκουσε; λοιπόν αυτού; τού; αν
θρώπου;’...· λέγει; δτι δέν ήξεύρω νά έκδικώ- 

μαι ! Μά τήν ψυχήν τοΰ πατρό; μου, τί ήμπορώ 
νά κάμω περισσότερον !

— Υποφέρει; πρό μιά; ώρα;, καί νομίζει; δτι 
νινώσκει; τό μέσον τή; τιμωρία; τοΰ έχθροΰ σου ; 
Σέργιε Καώβσκη, πίστευσέ με, ή έκδίκησις δέν 
αύτοσχεδιάζεται’ υποφέρω πρό είκοσι πέντε έ
τών, καί ύπέσκαψα τήν ίδικήν μου ! — . Εχε 
υπομονήν’ μιμήσου τήν Ανναν ΐβανώβχν*  έγνώ- 
οιζε πριν σοΰ τήν αισχύνην τή; θυγατρός τη;, και 
θελουσα νά ζήση δπω; άπολαύση τή; δυστυχίας 
τοΰ έχθροΰ τη;, έθυσίασε καί αύτού; τού; τρεις 
έγγόνου; τη; ' . . . . Η Αννα έχει καρδίαν άνδρός, 
τής τό είπα, καί τό επαναλαμβάνω’ και σύ στο
χάζεσαι δτι μέ μίαν πυρκαίάν έξεδικήθης ; . ..

— Τί θέλει; λοιπόν ; ...
— Δέν Οά μ’ έννοήστ,ς τώρα. Αλλ’ έάν υπόσχε

σαι νά μέ ύπακούσης τυφλώς, νά μή κάμη; καμ- 
μίαν άδιακρισίαν ή άπερισκεψίαν, ή ανυπομονη
σίαν, μαρτύοομαι τήν Παναγίαν, Οά είσαι εύχα- 
ρισττ.μένο; !

'θ Σέργιο; μόλις ήκουεν, έπανεμλάβανε μετά 

πικρία;.
— ΙΪ Ελισάβετ ήτον ή παλλακΐς τοΰ κόμη- 

το; ! . .
— Τό παρελ,Οόν είναι ανεπανόρθωτου, άλλά

— Τίποτε ! άνέκραξεν ό νεανία;’ τίποτε άπό
τού; ανθρώπου;, τίποτε άπό τόν θεόν. Ιουροδι-
βόί, σέ λέγουν μάγον’ άνήκω είς σέ, Σατανά !

II χαρά έτάραξεν δλας τά; ϊνα; τοΰ εκτρώμα
τος, ώ; έάν πραγματικώς ό σύντροφό; του υπέ
γραφε καταχθόνιον συμ.βόλαιον.

—’ΑκολούΟει μέ λοιπόν! είπε, σύρων τόν 
μουζίκον πρό; τήν στενήν κλίμακα ήτις τού; έφε- 
ρεν εί; τό σκοτεινόν αύτό μέρος.

Τόν έπήρε μέ τήν αύτήν προφύλαςιν καί επι
δεξιότατα μεθ’η; καΐ δτε ήρχοντο. Αλλ ό Σέρ
γιος ένόμισεν οτι διέκρινεν δτι κατελθοντε; τήν 
κλίμακα, ήκολούθουν διάφορον όδόν.

Γραμμή φωτός διαφεύγουσα έξ ημίκλειστου 
Ούρα'; έπέσυρε τό βλέμμα του. ’Εβάδιζον διά μέ

σου στοά; πρός τό μέρος αυτό.
Καθ' ήν στιγμήν έφθασαν έκεϊ, αν καί τα 

βήματά των δέν διήγειραν ούδένα κρότον, ούδε
μίαν ηχώ, η Ούρα ήνεώχθη τ.σύχως, πλήν πυκνόν 
παραπέτασμα καταπίπτον όπισθεν αύτής, άφι- 
νεν αύτούς έν τώ σκότει. 0 Σέργιος δμω; ήκουσε 
γυναικείαν φωνήν ήτις ήρώτα χαμηλοφώνως.

— Εσυ είσαι ;
— ’Εγώ.
— Μόνος ;
— όχι, μετά συμμάχου.
— Είσέλθετε γρήγορα ?
0 Νάνος ώθησε τόν Σέργιον νά είσέλθη, τό 

παραπέτασμα ήγέρθη, καί εύρέθη έντό; αιθούσης 
κομψή; καί θερμής, ασθενώ; φωτιζόμενης ύπό 
λύχνου, τοΰ οποίου τήν θρυαλλίδα ειχον κατα- 
βιβάσει εϊς τόν έσχατον βαθμόν.

’Ενώ ό Ιουροδιβόης, άναβάς έπι τινο; εύρας, 
έσυρε τόν σύρτην, δ νεανίας έμενεν ακίνητο; εϊς 
τήν αύτήν θέσιν, μή τολμών μήτε νά προχωρήση 
αητέ νά όπισθοχωοήση κατχτεταραγμένο; ύπό 
τοσουτων γεγονότων, έκθαμβος δι’ ό,τι έβλεπεν.

' Υπό τήν άτμώδη λάμψιν τής λυχνίας, νέα 
γυνή, μικρά καΐ λεπτοφυής, έκάθητο έπΐ διβα

νίου κειμένου πλησίον τή; εστίας, καί προσήλω- 
νεν έπΐ τοΰ μουζίκου τόν μέλαινα αύτής όφθαλμόν 
καθαοόν και διαπεραστικόν. Ούδέν τοσοΰτον έ- 
ξαίσιον προσέβαλε ποτέ τό βλέμμα του. Η γυνή 
αυτή, ήν έθεώρει κατέναντι ά<ευ καλύμματος διά 
πρώτην φοράν, ήτον ή άδελφή τοΰ μπογίάρου, 
έκείνη ήν άπεκάλουν τόν άγγελον τοΰ χωρίου.
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τό μέλλον ανήκει είς τού; άνθρώπους τής καρ
δία; ! .... Τί ελπίζει;; τί σέ κάμνει νά διστά-

(Έπεται ή συνέχει»),

Ν. Γ. ΟΙ.
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αύθαιρέτως μάλλον πρός τα δεξιά τώόοώντΓ ή- 
δύνατό τι; καί κατά μεσή; νά τό θέση, καί νά 
κάμη ένθεν καί ένθεν τάς συμπληρώσεις του συμ- 
μετρικώς. ό λίθος αυτό; οΰδεμίαν νύξιν δίδει περί 
τοΰ πού πλέον άπεκόπη, δεξιά ή αριστερά. Λυ
πούμαι δέ, δτι έν 16? στίχω δέν ήδυνήθην ν*  
άναγνώσω τά δέκα εκείνα γράμματα καί τά έση- 
μείωσα κεφαλαία, οία τά βλέπει ό αναγνώστης. 
Δέν είναι δέ υποχρεωμένος νά τά θεώρηση ώς βέ
βαια πάντα.

’Εν Άθήναις, τή 19 Αύγουστου 1866.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚΟΤΜΑΝΟΤΔΗΣ.

Τά άνω άναγινώσκονται έπί στήλης λίθου Πεν ι 
τελησίου άνασκαφείσης έν τοϊς Κατηφόρη, κολο- ' 
βή; πάντοθεν κατά τά άκρα καί κατα τό μέσον 
δε" διότι ήδη έν παλαιοί; χρόνοι; καί πιθανώς 
κατά τόν οο” μ. Χο. αιώνα, έπί λδριανοϋ καί τών 
Άντωνίνων, οτε μάλιστα έσυνειθίζετο η άνίγερ- 
σις έρμών εικονικών εί; τιμήν τών κοσμητών τών 
έφήβων, (ώ; έκ τών πολλών εϊς ήμά; περισωθέν- 
των τοιούτων γνωρίζομεν,) έλαβον οί λιθοξόοι τήν 
έτι ολόκληρον ίσως στήλην και άπό έπιμήκου; 
κατέστησαν αυτήν τετραγωνικήν, περιζόψαντες 
πάντα τά άκρα, ίνα χρησιμεύση ώ; βάθρον Ερμου, I 
-έφ’ ω καί έκοίλαναν, ώ; βλέπομεν, τό μεσαίτα 
τόν της μέρο;’ άν καί ό λίθο; δέν έχει τόσον ύ
ψος ή πάχος, δσον συνήθως έχουν τά βάθρα 
τών ‘Ερμών. Φαίνεται δέ, δτι μόλις 200 έτη 
διέμεινεν ή στήλη άκεραία έν ’Αθήνα·.; άνεστηλω- 
μένη, διότι ό έπ’ αυτή; νυν άναγινωσκόμενο; Πο- 
λύχαρμος άρχων πρέπει νά είναι αυτός εκείνος, 8ν 
μ.νημονεύει ό Κικέρων ίν ταί; πρός’Αττικόν έπι- 
στολαί; του (5, II), ώ; praclorem έν Άθήναις 
γενόμε^ον πρό τίνος χρόνου, ό δέ Meyer έν τή 
έν έτει 1854 έκδοθείση Commentatio epigra- 
phica securnla σελ. 89 έθεώρησε, καλώς καθ’ ημάς 
ποιών, πιθανόν, δτι ήτο άρχων επώνυμο; ό Πολύ- 
χαρμος. άν καί οί Ρωμαίοι δέν έδήλουν συνήθως τόν 
έπώνυμον τώ δνόματι praetor, άλλ άλλως. Η δέ 
έπιστολή έκείνη πίπτει εις τό 51 πρό Χριστού. 
Αλλως δέ ή τυπολογία τών δύω έπί τή; ς-ήλης ταύ- 
της ψηφισμάτων διαφέρει τής έν άλλοι; τοΰ αου 
πρό Χριστού αϊώνο; όμοιοι; ψηφίσμασι κατ άλλα 
τε καί μάλιστα κατά τήν έν στίχς.» 23'·’ γινομέ- 
νην πρωτοφανώς μνείαν τού Εύριπίδου καί τή; 
’ίλιάδος. Πιθανά είναι έδώ δύο τινά- ή δτι οί 
έφηβοι ήγόρασαν ίδιοι; χρήμασιν ή έκαλλιγράφη- 
σαν αυτοί ίδια χειρί καί κατέθεσαν εις τήν έν τώ 
Πτολεμαίο» γυμνασίςο βυβλιοθήκην Εύριπίδην καί 
Ομηρον, καί ταϋτα θά έγιναν ύπ' αύτών ύποχρεω- 
ωτικώς κατά ψήφισμα 8 Μητροφάνη; τις εϊπεν. 
Ούτος δέ ώ; εΐπών ψήφισμα κανονίζον υποχρεώσεις 
τινά; τών έφήβων έγνώσθη ήδη καί έκ τή; πρό 
ΐ 5 ημερών έν τούτφ» τώ περιοδική δημοσεευθεΐ- 
σης παρ ήμών στήλη;, δπω; καί άλλοι δύο» ρή
τορες τοιαυτα περί έφήβων ψηφίσματα είπόντε; 
έγνώσθησαν έξ άλλων προτέρων έν τώ Φιλίστορι 
καί τή Λθηνά δημοσιευθεισών στηλών, ό Διοσκου· 
ρίδης καί ό θεοδωρίδης.

Αλλο τι ουσιώδες νά είπω δέν έχω, είμή δτι 
τό τετραγωνικόν τή; στήλη; χάσμα έθεσα έγώ

’Η KtjiaJuria. KeyaAaior οϋ'·

Κεφαλωνία εϊνε νησί μπιτάδο, καί έχει 
πόρτο καλό, τόσο άπό μέσα ωσάν καί απόξω.

'Από τόν Σωτήρχ όπου είναι δ κάβος τοΰ 
Πισκάρδο ώς τό πόρτο τοϋ Πισκάρδο εϊνε μί- 
λια β'. Τό πόρτο τοΰ Πισκάρδο είνε καλό διά 
ξύλα μικρά καί διά αρματωμένα, καί είνε διά 
τόν λεβάντη δχι διά τόν πουνέντι.

’Από τό Πισκάρδο ώ; τόν ’Αθέρα είνε μίλια 
ιβ’. 0 Άθερά; είναι πόρτο καί έχει ένα νησί όμ- 
πρό; καί είνε καλό πόρτο διά τόν πουνέντι.

Από τόν άγιον Σίδερα ώς τού; Βαρδιάνου; 
γρέγο γαρπμή είνε μίλια ί.

’Από τού; Βαρδιάνου; γρέγο τραμουντάνα είνε 
ό Κόρφο; Ταργοστόλι, εις τόν κάβο τή; Σάντα 
Παναγία;, έξω τό πέλαγος δστρια γαρμπή, μί
λια λ’, είνε μία ξέρα κακή καί κρατεί τό μάκρος 
της μίλια η.

’Από τόν κάβο τού Κάπρου μαΐστρο τρέμουν 
τάνα ύπάς άνάμεσα τό Θιάκι καί τήν Κεφα- 
λω’ία καί ύπάς εις τό Πισκάρδο είνε μίλια μ\ 
καί εις ετούτην τήν στράτα ευρίσκει; πόρτα πολ
λά, τό πρώτο τό λέγουν πόρτο Τζενοβέζη καί τό 
δεύτερο τό λέγουν ή Βάλλη Δαλεσάνδρα, ήγουν ή 
Σάμοσα καί τούτη είνε κορφόπουλος καί πόρτο 
καί έχει καλό ράξιμο, ή Κεφαλωνία γυρίζει 
άτόρνου μίλια ρ’.

Τό Θιάκι εϊνε μπιτάδο καί άνάμεσα τήν Κε
φαλωνία καί τό θιάκη είνε ένα νησόπουλο χαμηλό 
καί έχει έναν πύργο καί μία στέρνα απάνω του, 
καί λέγουν το τό Διδασκαλείον.

(I) Συνέχεια άπό φυλλαδίου 86.

1Ϊ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΕΠ/ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΛΛΑΛΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝΜΕΣΑΙΆΝΑ. (1)

H Ζάχυθος- Keya-lacor οέ.
Τό νησί τή; Ζακύθου είνε μπιτάδο καί τόν κάβο 

τοΰ πουνέντι τόν λέγουν Τζενοβάρδο, καί έχει ένα 
πόρτο καλό καί έχει ενα νησί καί εκείνο τό νησί 
τό κάνει πόρτο καί λέγουν το Σκυνάροι καί ή 
μπούκα τοΰ λ.εβζντι είνε καλή καί καθάρια καί 
άπό έκεϊ έμπαίνουν τά καράβια καί ράσεις τά σί
δερά σου εί; τόν γαρμπή εις δργυίαι; η’, καί όλι- 
γώτερο, καί τά πλωρήσια εις τό νησί καί ή μπού
κα τή; τρεμουντάνας είνε στενή, μόνον διά ξύλα 
μικρά καί διά κάτεργα καί έχει μία ξέρα εΐ; τήν 
μέση καί όταν θέλη; νά έμπη; ή νά ευγη; κοστά- 
ριζε τό νησί τό μεγάλο διά τήν ξέρα.

’Από τό Τζενοβάρδο ώ; τόν κάβο Γαλιανό. 
πουνέ»τι γαρμπή είνε μίλια κ’.

’Από τόν κάβο Γαλιανό ώς τόν κάβο Μπιάγκο 
σιρόκο μαΐστρο είναι μίλια μ’.

Από τόν κάβο Μπιάγκο ώς τό νησί τής Λανά- 
τας, δστρια τρεμουντάνα, είνε μίλια ί.

Άπό τόν κάβο δέ Λανάτα ώ; τόν κάβο δέ Βά

ζα, σιρόκο μαΐστρο, είνε μίλια β’. ό κάβο δέ 
Βάκα; έχει καλό παραβέντο διά τήν προβέντζα.

Άπό τόν κάβο Λεβανάτα ώ; τό Πελόζο, δστρια 
τρεμουντάνα καί ολίγο εις τόν γρέγο καί ολίγο 
τόν γαρμπή είνε μίλια ί. άπό τόν κάβο άλάργου 
μίλι έν είνε ένα νησί καί έχει καλό στάσιμο.

’Από τόν κάβο Βασιλικό ύπηγαίνοντας εις τήν 
χώρα εις τήν Ζάκυθο, είνε μία ξέρα άγνάντια 
τούς μύλου;, άλάργου άπό τήν γήν μίλι α'. καί 
σκουράρει πουνέντι λεβάντι.

Από τό Πελόζο ώ; τόν κάβο τής Ι'λαρέντζας 
εΐ; τήν κάρτα τή; τρεμουντάνα;, ή βέρ γρέγο εϊνε 
μίλια ιέ.

’Από τά Δέματα ώ; τήν άγια Μαύρα είνε μί
λια γ'.

’Η άγια Maiga. Κιγά-laior οςΛ
Από τήν αγία Μαύρα ώ; τό πόρτο Ταλαμόν 

είνε μίλια ιδ'. Γό πόρτο Ταλαμόν έχει κάμποσα 
νησία.

Άπό τό πόρτο Ταλαμόν ώ; τό Δραγαμέστο 
είνε μίλια ς-. καί ύπηγαίνοντας αυτήν τήν στρά
τα είνε ένα νησί καί λέγουν το ό Καλάμο; καί τό 
άφίνει; δεξιά σου καί έχει καί νερό γλυκύ.

Τό Δραγαμέστο είνε κόρφο; και υπάγει τό γύρο 
μίλια ιβ*,  ή μπούκα του εϊνε πλατεία μίλια <- · 
καί αγνάντια πρό; τόν γρέγο μίλια β . είνε μία 
βάλλη καί τήν λέγουν ό άγιο; Παντελεήμων καί 
είνε μία έκκλησία, εις τό Δραγαμές-ο, είνε ό άγιο; 
Νικόλαο; καί είνε σιμά εις τήν θάλασσαν, καί εί;

if-

μερέα τού Λεβάντι είνε νησόπουλα δύο καί τό 
ένα τό λέγουν ό Κέδρος.

Άπό τό Δραγαμέστο ώς τόν Πέταλά εινε μίλια 
</. 0 Πέταλά; είνε νησί καί έχει πόρτο καλό καί 
καί άν Οέλης νά ύπόίς εϊς τόν Πέταλά καί θέλη; 
νά ράξη; εις τήν μερέα τής τρεμουντάνας είνε 
καμπάνια καί βάζεις άγγουραι; καί άγγουραι;, 
καί άν θέλη; νά ύπ?; εί; τόν Πέταλά εις τήν 
μερέα τού λεβάντι, άμε μέσα σίγουρος καί κο- 
στάριζε τόν Πέταλά καί ράξε τά σίδερά σου εΐ; 
τόν λεβάντι εί; φούντος δργυίαι; ζ. καί τά σί
δερα πλωρήσια σου εΐ; τό νησί, καί άν θέλη; νερό, 
άμε εί; τόν άγιον Νικόλαον καί είνε μία γρότα 
καί είνε νερόν δσον θέλεις.

Από τόν Πέταλά ώ; τούς Κουτζουλάρου; εϊνε 
μίλια ς'. καί ύπηγαίνοντας αυτήν τήν στράτα, 
ευρίσκεις τήν Άζενέρα καί τήν Μακρόνησο καί 
ταί; όξείαις, καί άν Οέλης νά ύπάς άνάμεσα ταϊς 
όξείαις καί τού; Κουτζουλάρου; έχει φούντος πο
λύ νά περάση; μέ πάσα καράβι καί νά κοστάρης 
περισσότερο ταί; όξείαις παρά τό ποτάμι τό Α
σπρο καί εί; τού; Κουτζουλάρου; είνε μία βάλλη εις 
τήν μερέα τή; Τραμουντάνα; καί είνε διά πάσα 
ξύλο, άμή τό περισσότερο στέκουν τάρματωμέ- 
να' άνάμεσα τού; Κουτζουλάρου; καί ταί; ’θ- 
ξείαι; πρός τόν λεβάντι είνε ένα νησί μικρό καί έ
κεϊ στέκουν τά καράβια.

Άπό τό Ανατολικό ώ; τό Δραγαμέστο εϊνε μί
λια ιή.

Από τό’.Ανατολικό ώ; τόν Ναύπακτον είνε μί

τον 
Τό

λια κέ. καί εΐ; αυτήν τήν στράτα ευρίσκει; 
Γαλατά, τήν Καβουρολίμνη καί τό Σοποτό. 
Σ'οποτό είνε ή κακή Σκάλα καί έκεϊ στέκουν τώ 
ξύλα μ.ικρά μεγάλα καί ράζουν τα σίδερά τους εις 
τήν δστρια εις τόν Σιρόκο καί τά πλωρήσια εϊς 
τήν γήν άπό μέσα τά καστέλια μίλ. γ’. ευρίσκει 
τόν Κάκαβο καί άπό έκεί μίλια γ. είνε ό Επαχ- 
τος.

ΚιφάΛαιοΓ οζ'.
0 Επαχτο; είνε χώρα μπιτάδα καί είνε ίλη η 

χώρα κτισμένη καί κρατεί άπό έπάνω άπό τό 
βουνό ώ; κάτω εΐ; τήν θάλασσαν καί έχει πόρ
το με καδένα καί εϊνε κτισμένο πέρ φόρτζα καί 
ξύλα χοντρά δέν ήμποροΰν νά μπουν μέσα μόνον 
στέκουν έξω.

Άπό τόν Επαχτον ώ; τόν Σάλωνα είνε μίλ. ν',
γρέγο λεβάντε καί εί; αυτήν τήν στράτα εύρί-
σκει; τήν Μαναθεία καί τά Τροιδόνια. Τά Τροι-
δόνια εϊνε νησία β'. καί έχουν πόρτο καλό καί ή
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μπούκα του; εϊνε εϊς τόν γρέγο καί έχει καί μία έκ
κλησία, καί λέγουντην ή Παναγία καί παοαμπρδς 
εϊν» άλλο ϊνα νησί καί λέγουν το ό άγιο; 'Ιωάννης, 
καί άπό έκεί είνε η Βοίδαβος. Η Βοίδαβος εϊνε πόρ
το καλό διά τόν λεβάντι, καί άπό έκεϊ εϊνε ό 
Τρομάοχης, άπό τόν Τρομάρχην άοχίζει ό κόρφο; 
τοΰ Σαλώνου καί εϊνε καί ένα πόρτο καί λέγουντο 
εί; τά Λογο < άνδρα καί είνε καλό διά τόν Λεβάντι, 
καί ύπηγαίνοντας τόν κόρφον τοϋ Σαλώνου ευρί
σκεις ενα νησί καί λέγουντο ό άγιο; Γεώργιο;- Ο 
Σάλωνα; είνε χώρα μπιτάδα καί είνε ψηλά άπό 
την θάλασσα μήλ.γ'· καί είνε πόρτο καλό καί έχει 
καί νερό.

Από τόν Σάλωνα ώ; τον άγιον Νικόλαον τό 
καλό άκρωτήρι οστρια τρεμουντάνα είνε μίλ· λ'.

Από τό καλό άκρωτήρι ώ; τό Στεΐρι γρέγο λϊ 
βάντι είνε μίλ. κ. Τό Στεΐρι είνε κόρφο; καί 
πόρτο καλό καί υπηγαίνοντα; μέσα εί; τζ Ασποα 
σπίτια ευρίσκει; νησία β. καί τό ένα τό λέγουν ό 
Δράκο; καί ί, Αμπελος και όταν ό τά; μέσα εί; τό 
πόρτο, τό πόρτοείνε μεγάλο καί ρεμετζάρεσαι σι
ρόκο μαΐστρο, καί άν Οέλη; νερό, άμε επάνω εί; τόν 
άγ-Γεώργιον, ειδεμή άμε πέρα είς τόν άγ. Νικόλαον.

Από τά Ασπρα σπίτια ώ; τον κάβο τή; Αγία; 
εϊνε μίλια ί. δστρια τρεμουντάνα.

’Από τόν κάβο τή; Αγία; ώ; τήν Λιβαδόστρια 
εϊνε μίλ. λ*,  καί εί; αυτήν τήν στράταν ευρίσκεις 
τό Γιανίτζι. Τό Γιανίτζι είνε καργαδοϋρο; όπου 
φορτόνουν τά σκυράτζα σιτάρι καί εϊνε καί άλι
κα;; καί ολίγο παρέκει είνε τό Σαράντι καί είνε 
νησία δύο καί εκεί εϊνε πόρτο καί στέκουν τά ξύ
λα, άπό τήν ‘Αγία ώ; τό Γιανίτζη, είνε μιλία ί.

Από τό Γιανίτζι ώ; τήν Λιβαδόστρια είνε 
μίλια κ'. Η Λιβαδόστρια είνε πόρτο καί καργα 
δοϋρο καί ράζεις τά σίδερά σου εί; τόν γαρμπή 

• * · Ζ » » » ...ε·.ς opyum; κ. κζ·. ει; ε’.ζοσιπεντε, κχ: τα πλω· 
ρήσια σου εί; τό γρέγο, διότι; ή τραβέρσια σου 
είνε οστρια σιρόκο;, καί έμπρό; πρό; τό λεβάντι 
εϊνε μία βάλλη καί λέγουντην εί; τόν άγιον Βασί 
λειον, καί άν θέλη; νερό άμε εΐ; τήν Σαρακίνα, είς 
τήν εκκλησίαν τόν άγιον Νικόλαον εϊνε τό πηγάδι 
μέ τό νευόν, άμή δεν είνε πολλά καλό, άμή τά 
ξύλα πέμπουν τα1.; βάρκες του; εί; τό Γερμενό καί 
φέρνουν νερό καλό, αγνάντια τήν Λιβαδόστρια 
πρός τήν οστρια μίλ. ιβ'. εϊνε νησία δύο καί εϊνε 
ενα μοναστήρι καί εϊνε κτισμένο ωσάν κάστρο καί 
εϊν>·. καλόγεροι καί λέγουντην,-ή Παναγία άπό τά 
καλα νησία.

Από τήν Λιβαδόστρια ώ; τό Γερμενδ εϊναι 
μίλια ί.

I Από τό Γερμενδ ώ; τήν Ψάθ&Ι,εϊναι μίλια ς·'.
’Από τήν Ψάθω ώς τόν άγιον Νικόλαον είς 

τά Μάργουλα εί; τήν Βουλισμένη μίλια λ'.
’.Από τήν Βουλισμένη ώ; τό Ξαμίλη είναι μι

λιά λ', και είς αυτήν τήν στράτα ευρίσκεις τό 
Λευτεροχώρι. Εί; τό Ξαμίλι είναι μία χώρα πα- 
λαιά καί τήν λέγουν ήΠαλαιά χώρα’ άπανωθΐο τήν 
Παλαιά χώοα είναι ή Κόρινθος, κ?ί στέκει άπάνω 
εϊ; μία κορφή ψιλή καί είναι μπιτάδα καί κάτω 
άπδ τήν Κόρινθο εί: τήν θάλασσαν είναι ό πύργο; 
τοΰ Μπάλαγα και εϊναι πάλοι καί έκίΐ φορτό
νουν τά ξύλα’ λείπει ή Κόρινθο; άπδ τήν θάλασ
σαν μίλια γ'.

I , ,
Απδ τά Βασιλικά, ήγουν άπδ τδν άγιον Δη- 

μήτρι όπου φορτόνουν τά ξύλα ώς τήν Βοστίτζα 
περλακάρτα δέ πουνέντι ή βέρ γαρμπή εϊναι μί
λια ν', καί εί; αύτήν τήν στράτα ευρίσκει; τήν 
Ακράτα. 11 Βοστίτζα εϊναι μία βάλλη, καί τήν 

[ έξανοίγει γρέγο τρεμουντάνα, είναι καί καργα
δοϋρο.

Από τήν Βοστίτζα ώ; τά Καστέλλα πουνέντι 
γαρμπή εϊναι μίλια λ , καί εΐ; αύτήν τήν στράτα 
ευρίσκει; τόν Πύργον, ό Πύργο; είναι πόρτο καλό 
διά τον πουνέντι καί διά τδν Λεβάντι, καί άπδ 
έκεΐ μίλι Sv είναι τδ Δρέπανο όποϋ περνούν ή κα- 
φοροϋζε; καί άλαργάριζέ το τδ Δρέπανο οτι έχει 
νερά φτενά.

’Από τδ Δρέπανο μίλια λ', εϊναι ό Φτελιά;, ό 
Φτελία; έχει καλό ράξιμο καί πόρτο καί ράβεις 
τά σίδερά σου εί; τον Μάστορα εί; σργυίαις ιέ. καί 
κ. καίτά πλωρίσια σου εϊ; τήν φουντάνα όμπρό;.

’.Από τδν Φτελία ώ; τδ Καστέλλο εϊναι μί
λια β\

Από τδ Καστέλλο ώ; τήν Αγία εϊναι μίλια λ.
Άπδ τήν Αγία ώ; τήν Πάτρα οστρια σιρόκο 

εϊναι μίλια γ·'.
’Απδ τήν Πάτρα ώ; τδν Παπά πέρ γαρμπή 

είναι μίλια λ'. II κόστα όλη άπδ τήν Πάτρα ώς 
τδν Παπά όλη έχει φούντος καλό, καί εις τήν 
στράτα ευρίσκει; τήν Καμενίτζα κα: τήν Αχαΐα. 
Η Καμενίτζα έχει ένα ποτάμι όποϋ έμπαι«ουν τά 
σκανδάλια και τά μονόξυλα’ έχει καί μάζες γου- 
νέν καί είναι καί πάλοι καί στέκουν οι γρυπό; 
καί φορτόνουν. Πηγαίνοντας άπδ τήν Αχαΐα εις 
τδνΠύργον εί; τήν πούντα τοϋ Πύργου είναι μία ξέ
ρα άλάργου άπό τήν γήν μίλι ήμισυ, καί έχει ά
πάνω τη; νερό πιθαμαϊ; ς·' καί άλαργάριζέ

’Από εκεί ώ; τόν Πύργον εϊναι μίλ. β ύ Πύρ
γο; εϊναι καργ'αδοΰρος όποϋ φορτόνουν καί εϊναι 

βάλλη, καί τήν έξανοίγει ό κόρφο; τοϋ Επάχτου, 
καί άν θέλης νά φορτώσης άμε μέ μπουνάτζα καί 
άμ« μέσα άπό του; βουνού; καί ρεμετζαρίσου 
καί στέκεις άναπαμένος, καί ή πούντα δποϋ σοϋ 
μένει είς τδ Μάστορα εϊναι ό Παπά; καί τά βουνά | 
όποϋ εϊναι άπάνω τόν Παπά τά λέγουν τά Μαύρα 
βουνά εϊναι και βιβάρια.

’λπό τον Παπάώ; τήν Γλαρέντζα πέρ γαρμπή 
είνε μίλ. μ. καί εί; αύτήν τήν στράταν ευρίσκει; 
τδ Κουνούπελ, καί ε;ναι όλο σπιάτζα. Ή Γλα
ρέντζα έχει καλό ράξιμο όποϋ ράζουν τά καρά
βια εί; φούντο; ύργυίαι; ή. καί ί, άμή τά ξυλά- I 
κια τά μικρά στέκουν άπδ μέσα του; βουνού;’ 
πέρνοντας τδν κάβο τή; Γλαρέντζα; είναι ένα νησί 
χαμηλό καϊ λέγουντο Καυκαλίδα, καί εχει πέρα
μα διά σκανδάλια, καί εί; τδνκάβο τοϋ πονέντι τής 
Γλαρέντζα; μίλια /. είναι μία ξέρα. Ή Γλαρέν
τζα είναι χώρα χαλασμένη.

*Απδ τόν κάβο τής Γλαρέντζα; ώ; τδν Ποντι
κό καί ώ; τδ Μπελβεδερ, γαρμπή εϊνε μίλια κέ.

’Από τδ Μπελβεδέρ» ώ; τόν Ρουφία πέρ γαρμ
πή καί ολίγο εί; τήν οστρια είναι μίλια ιή.

Εί; τό ποτάμι τοϋ ‘Ρουφέος εί; τήν μ,ερέα τοϋ 
πουνέντι εϊ»αι ένα νησί. ’Από τδν Ρουφέα ώ; τήν 
Αρκαδίαν εϊναι μίλια δ'. Από τήν ’Αρκαδία ώς 
τήν Θεοτόκο εί; τδ *Αγρίλι  εϊναι μίλια γ-.

’Από τ ’.Λγρίλι ώ; τδ κανάλι τής Πρώτη; εϊναι 
μίλ. ή.

’Από τήν Πρώτη ώ; τδ πόρτο τοϋ Αναβαρίνου 
πουνέντι λεβάντι είναι μίλ. ί.

‘II Πρώτη έχει τδ στάσιμο εί; τήν μερέα τοΰ 
■Τρένου είς φούντο: όργυίαις ιέ. καί άλάργου άπό 
τήν γήν μίλ. Sv’ όλο τδ φούντος είναι καθάριο.

‘Η Πρώτη μέ τά Στροφάδια βλέπεται εί; τήν 
•κάρτα τοΰ πουνέντι, ή βέρ μαΐστρο είναι μίλ. μ. 
τά Στροφάδια είναι δύο νησία καί τδ μεγαλήτερο 
τοϋ σιρόκου είναι μπιτάδο καί άνάυεσα τά δύο 
νησία δέν είναι πέραμα διότι εϊναι ξέραις.

Άπάνω είς το νησί τδ μεγάλο είναι μία έκκλη 
σία, καί όμπρδ; εί; τήν έκκλησία είναι μία τούρη’ 
άπό τήν μερέα τοΰ γρέγου εϊναι ράξιμο καί εϊναι 
καθάριο καί κάμε τιμή τής πούντας πλωρίσια γ .

Τδ πόρτο τού Αναβαρίνου είναι πόρτο μεγάλο 
και έχει όμπρδ: νησία γ’, καί είς τδ νησί τοΰ πο- 
νέντι εμπρός κολλητά εί; τήν τέρα φέρμα εϊναι τδ 

•κάστρο ό ΆναβαρΙνο;, καί ανάμεσα τδ καστέλλο’ 
καί τδ νησί στενό είναι καί έχει φούντο ολίγο, 
«αί μέσα έχει βχλλαις πολλαί; καί στασίματα.

Άπδ τδν Άναβαρίνο ώς τήν Μοθώνη εϊνε μί

λια ιή. καί είς ετούτην τήν στράτα ευρίσκεις νη-
σό πουλά.

Από τδν Αναβαρίνον ώ; τήν Σαπιέντζα σιρόκο 
μαΐστρο είναι μίλια ιβ'.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΛΙΘΑΝΘΡΑ
ΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΣΦΑΙΡ ΑΣ.

Η νεγίστη κατανάλωσες τών Λιθανθράκων, καί 
ή σημαντικωτάτη έλάτωσι; τών ξύλων, έγεννη- 
σαν τήν ιδέαν, ότι. μετά παρέλευσιν πλ»·.οτέρων 
ή όλιγωτέρων χρόνων δύ-arxt νά έπέλθη έλλειψις 
τών λιθανθράκων καί συνεπεία αυτής, οπισθοδρό
μησή δλων τών επιχειρήσεων τοΰ κόσμου. II α
κόλουθο; έκθεσι; περί τής ύπάρξεω; τών λιθαν
θράκων εί; τά διάφορα μέρη τοϋ κόσμου άπησχό- 
λησ» τού; διασημ,οτερου; όρυκτολόγους, γεωλό
γου; καί μηχανικού; πάσης τή; Εύρώπης, οϊτι- 
νε; κατεγίνοντο περί τόν υπολογισμόν τοΰ ποσού 
τών έν τή γή λιθανθράκων. Τά μεγαλήτεοα τα
μεία λιθανθράκων έν Ευρώπη, άπαντώνται πρδς 
μεσημβρίαν τής πόλεως Wales έν ’Αγγλία. Η 
κοίτη αύτη έχει πλάτος τέσσαοα γεωγραφικά μί
λια, κζί μήκος είκοσι. Κατόπιν αύτής υπάρχει 
καί ή σπουδαιοτέοα κοίτη έν Βελγίςο έχουσα πλά
τος 5 καί 1/4 μιλ ίων καί μήκος 15 μίλια. ‘Τ- 

πάρχουν καί στρώματα λιθανθράκων είς άλλα 
διάφορα μέρη τής Εύρώπης, μή συμπεριλαμβανο
μένων τών πολλών άπανταχοΰ τή; Εύρώπης υ
παρχόντων στρωυ-μάτων έκ γαιανθράκων, (Li
gnites) τουτέστι ανθράκων νεωτέρα; έποχής καί
χειροτέρας ποιότητος, μ’ όλον τοϋτο ταϋτα ά
παντα είναι ασήμαντα απέναντι τών εκτεταμέ
νων στρωμμάτων λιθανθράκων τής Βορείου ’λαε- 
ρική;. Εί; τά μέρη τής Πανσιλβανία; καί Βιρ- 
γινία;, ύπάρχη κοίτη ήτι; έχει τήν ονομασίαν 
Κοίΐη Αχα.Ιαχιχη Apalacbisches Kohlen- 
feld’— αύτη έχει πλάτος 37 μιλίων καί μήκος 
I 30 γεωγραφικών μιλίων, ή δε επιφάνεια αύτή;
κατέχει τόπον 2, 800 μιλίων γεωγραφικών. Σπου
δαιότατα λιθανθρακο^ίυχεϊα εύρίσκονται έπίση;
κείμενα έπί τή; Πρωτσικής χώρας. Καί έάν κατά 
τινα Απολογισμόν τών Αμερικανών καταναλωθώ- 
σιν έννέα δί; έκατομΰρια καντάρια καθ’ έκαστον 
χρόνον, Οά υπάρξη άρκετή ποσότη; πρδ; κατα- 
νάλωσιν έπί 90,000 χρόνου;, ώστε έξ αύτού βλέ
πει έκαστο; ότι ο·. Αμερικανοί ησύχασαν ώ; πρδς 
τήν ιδέαν τής «κλείψεως τών λιθανθράκων έπί 
τόσους αιώνας.



380 ΧΡΤΣΑΛΑΙΣ.
ΧΡΤΣΑΛΑΙΣ. 381-

όδευε, μή φροντίζων άν ιατρεύωνται ή άποθνή- 
σκωσιν οί ασθενείς σου, διότι καθείς δέ<· θέλει τολ
μάν τουλάχιστον εις τό φανερόν νά σέ κατηγο- 
ρήση δυσωπούμενος τού; μέγα δυναμένους συγγε
νείς σου- δσον δέ περί τού ασθενούς, δέν θέλει; 
άκούειν ελέγχου; καί έπιπλήξεις. διότι δέν ζή 
πλέον. Επειτα, συλλογίζου δτι δέν ευρίσκεσαι εις 
τήν ϊ>ώμην, όπου οί μέν έγκριτώτεροι τών ια
τρών, όταν έσφαλλαν, έξωρίζοντο, οί δέ κατωτέ
ρου γένους έθανατόνοντο’- ούτε εις τήν Περσίαν 

! καί ’ίνδίαν, όπου άποτυγχάνοντες οί ιατροί χά- 

νουσι τήν κεφαλήν των.

ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ Η'.

Περιπάιζε και περιποιοΰ τούς οαρμαχοπώλας. 
Ούτοι γίνονται μεσΐται πρός τόν κόσμον, έπαι- 
νοΰντές σου τήν προκοπήν καί τήν πείραν, όσον 
αγράμματος καί άν ήσαι. Διά τούτο στέλλε τους 
πολλά; άναγραφάς, καί συνίστα εϊ; τού; ασθενείς 
σου τόν δείνα ή τόν δείνα φαρμακοποιόν, ώς έχον- 
τα νωπότερα καί χημικώς ζαλήτερα κατασκευα
σμένα ιατρικά- Καί άν ποτέ αντί καταποτίων ή 
κόνεων στείλωσιν εΐ; υόν ασθενή άλοιφήν μή νοή- 
σαντες τήν αναγραφήν σου, σπούδασε νά τόν πεί
ση; ότε τό έκαμαν διά τό καλόν του. Τά Χρι
στούγεννα έκτος τούτου θέλεις λάβει περισσότε

ρα δώρα.
ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ Θ',

Ζητεί νά οειχνύης, όσον δύνασαι, τήνμεγά
λων σου τέχνην χαΐ πείραν, μάλιστα όταν 

ήσαι ετι νέος.
όταν κραχθή; νά έπισκεφθής ασθενή, μην εϊ- 

πης ποτέ ότι έχεις χρείαν ακόμη ολίγων ημερών 
διά νά γνωρίσης τήν ασθένειαν- άλλ ευθύς εϊς τήν 
πρώτην έπίσκεψιν είπέ. μέ δσην αναισχυντίαν ήμ- 
πορείς, ότι μόνον έκ τή; φυσιογνωμία; φαίνεται 
καθαρά ή ασθένεια- βάπτισέ την μετά ταϋτα μέ 
όνομα σχοινοτενές, περίγραψε τά συμπτώματα 
καί τά; έξαιρέσεις της- καί πρόσθεσε ότι πολλάκις 
ίατρεΰσας τήν περί ή; ό λόγος ασθένειαν, ότι δ-

Κατά τού; γενομένους υπολογισμούς υπό τινων 
τών διασημοτέρων οικονομολόγων, ή έτησία ζα- 
τανάλωσις τών λιθανθράκων ίφ*  όλης τή; γής ά- 
ναβαίνει περίπου εΐ; 2,000,000,000 καντάρια. 
Ταϋτα άναλογούσιν μέ τήν αξίαν 340,000,000 
ταλλήρων εΐ; τόν τόπον τή; αυτών άνορύξεως. Διά 
δέ τή; μεταφοράς αυξάνει δ τιμή αυτών τουλάχι
στον εις 360,000,000 τάλληρα, ποσόν τό ο
ποίον υπερβαίνει τήν αξίαν τοΰ χρυσού και τοΰ αρ
γύρου, τά δποία καθ έκαστον χρόνον άνοέρύττου- 
σιν έφ’ όλης τής γής. 0 αριθμός τών εργατών οΐ- 
τινες απασχολούνται εις τήν άνόόίυξιν τών λι
θανθράκων υπολογίζεται ε·; 600,000 καί συμπε
ριλαμβανομένων τών γυναικών καί τώνπαίδων ά- 
ναβαίνει εις πλείονας τών 2,500,000 αν
θρώπων, οιτινες άποκτώσι τά πρός ζωάρκειαν α
ναγκαία έκ τής άνορύξεω; τών λιθανθράκων. Η 
έκτασι; όλων τών εί; τό ένδον όλης τής γής υ
παρχόντων άνθρακοό^υχείων δύναται νά ύπολο- 
γισθή εις 8,000 περίπου γεωγραφικά τετραγωνι
κά μίλια, τό δέ ποσον τών ανθράκων τό όποιον υ
πάρχει έναποταμιευμένον υπολογίζεται μέ δάσος 
4 34 ετών ηλικίας έφ’ όλης τή; έπιφανεία; τής 
γής. *Ε<  τής περιέργου ταΰττ.ς έκθέσεως βασι- 
ζομένης έπί απείρων καί σπουδαίων προϋπολογι
σμών, εξάγεται δτι ούδεί; φόβος υπάρχει περί τής 
έκλείψεως τών λιθανθράκων, καθώς ένόμισαν πρό 
ολίγων χρόνων πριν άνακαλυφθώσι τά τόσον 
σπουδαία άνθρακοόόυχεϊα τή; ’Αμερικής καί τοΰ 

Βελγίου.

• Montesquieu, Esprir de Lois — Αιτία τή- τόσης 
αύστηρότητος τοΰ Κορνηλιαχοΰ τούτου νόμου όπήρχεν άτι 
δέν ήδύναντο όλοι να έξασκ&οιν εΐ; τήν ‘Ρώμην έλειΛέρω; 
τήν ιατρικήν, άν δέν άκεδείκνυον οπ τωόντι είχον σπου- 
δάσειν. Άλλ’ επειδή τήν σήμερον ούτε εί; τήν ‘Ρώμην 
ζώμεν, ούτε τοιαύτην ίχομεν ΰποχρέωοιν σπουδή;, δέν 
έχομεν να φοβηθώμεν τοιοΰτον νόμον- έκτος έάν πράςωμεν 
τοιοΰτον τι εϊ; τά δάβη τη; Ανατολή;, ίπον δέν έπροχώ- 
ρησεν άκόμη δ πολιτισμός.

Ξ. ΛΑΝΔΕΡΕΡ-

Ο ΜΑΚΙΑΒΕΛΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ. (1)

ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ Ζ'.

Ζητεί νά νυμφευθή; τήν θυγατέρα μιά; πλούσια; 
οικογένειας.

Αν τό κατορθώσης δι’ έντιμον τρόπου, υπάγει 
καλώ;- αν δέ ή Οέσις σου ήναι πολλά χαμηλή, 
ώστε νά έλπίση; ποτέ τοιοΰτον πράγμα, προσ- 
πάθησον ώστε νά άναγκασθώσιν οί γονείς νά σέ 
δώσωσι τήν θυγατέρα των. Πρώτον θέλουν σ’ έ- 
πάρειν ώς ιατρόν όλοι οί στενοί συγγενείς τή; συ
ζύγου σου’ έπειτα καί πολλοί έξ όσων επιθυμούν 
νά έχωσι τήν φιλίαν τής οικογένεια; τή; οποίας 
έγινες μέλος- ούτοι δέ πάλιν σέ συνιστώσι περαι
τέρω δσον αγράμματος καί άν ήσαι. Σύ δέ προ

δτι σέ κράζουν εις συμβούλια πολλάκι 
ψευδώ; τάς εφευρέσεις 
δεξιώς καί μέ 
παίνους, τούς 
φημεοίδες.

(‘Έπεται ή συνέχεια.)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ
ΎΠΟ

ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΤΣ. ΚΑΡΜΙΤΣΗ
ΑΧΡΙ ΛΗΝΟΥ

(φοιτητοϋ τή; ’Ιατρική; Σχολής)

Α'.

(4, Συνέχεια άπό φύλλα?. 85.

μω; ή παρούσα (πράγμα παράδοξον!) έχει τι ι- ■ 
διαίτερον, τό όποιον προέρχεται άπό τό κλίμα, ή 
άπό τήν ιδιαιτέραν άσχολίαν τού ασθενούς, έάν 
ή άνάμνησις αοτη τοΰ έπαγγέλματος μάλιστα κο 
λακεύη τόν εγωισμόν του- Εάν όμως ήσαι γέ
ρων ιατρός, προσποιοΰ έξεναντίας ότι δέν εννοεί; 
άκόμη τήν ασθένειαν, διότι τούτο αυξάνει τήν 
ύπόληψίν σου. Διηγοΰ τά μεγάλα σου ταξείδια. ί 
καί ότι έπεσκέφθη; χρόνους πολλούς τά νοσοκο
μεία τή; Βιέννης, τών Παρισίων, τής Νεαπόλεως, ί 
τή; Φλωρεντίας, τού Λονδίνου καί άλλων μεγά- | 
λων πόλεων- ψέγε μακρόθεν τούς γέροντα; ιατρού; ] 
ώ; μή γνωρίζοντας διόλου τά νεότερα- άνάφερε 

διηγοΰ | 
σου, καί άνάφερε, τι 

πανοΰργον μετριοφροσύνην τού; έ- 
όποίους σέ κάμνουσιν αί ίατρικαί έ- i

11 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ή παρά τή άγια Γραφή

ΐίδώνε; ή Ηδωνοΐ, οί Βρύγες καί οί Πιερείς, εί; 
δέ τά δεύτερα οί Παίονες, οί Λυγκησταί καί οί 
Ελειμιώται, κατόπι τών όποιων βραδύτερον έ- 
πήλθον οί Πελασγοί. Προϊόντος δε τοΰ Χρόνου 
τό Μακεδονικόν έθνος έπεκράτησε τών άλλων καί 
αναμφισβήτητο; η ελληνική καθίσταται κατα
γωγή της καθ’ όσον καί οί τελευταίοι έπελθόντες 
Πελασγοί γενεαλογικώς ταυτίζονται μετά τών 
Ελλήνων. Περί τόν Η' δ’ αιώνα κατά πρώτον ή 
Μακεδονία παρουσιάζεται ώ; βασίλειον ελληνικόν, 
περί τή; ίδρύσεως τοΰ όποιου διτταί φέρονται 
παραδόσεις, άμφότεραι βεβαιοΰσαι επίσης ότι οί 
Μακεδόνες βασιλείς έκ τών Ηρακλειδών έλκουσι 
τό γένος. Οί χρόνοι τοϋ 'Αλεξάνδρου α'. ιδίως 

έλος, άτοτελούσι τό τροπικόν ουτω: είπεΐν σημεΐον τών 
σχέσεων τής Μακεδονίας πρός τήν Ελλάδα, διότι 

| ή ελληνική γλώσσα ήτο ήδζ· καί τής αύλής καί 
τή; κοινή; επιμιξίας γλώσσα, μολ.ονότι καί τό 
πριν ήτο μέν διάφορο; τής Ιλλυρική; και θρακι- 
κής, πιθανώς δέ και τή; Ιίαιονικής, συγγενής ό
μως έπί τοσούιον τή; ελληνικής ώστε ηγεμόνες 
και δήμος εύκόλως προσωκειούντο ταύτην εΐ καί 
ύπήρχον Ελληνικά τινα γράμματα, τά όποια δέν 
έδύναντο ακριβώς νά προφίρωσιν. 'θ ’Αρχέλαος 

τρίτος άπό τούτου βασιλεύς είσήγαγεν έν αυτή 
όμοιας πρός τού; ελληνικούς αγώνας έορτάς καί 
πρός εύχερεστέραν προσοικείωσιν καί κατά τήν 
παιδείαν τών Μακεδόνων πρός τού; Ελληνα; με
τέστησε τήν πρωτεύουσάν του έξ ’Εδέσσης εις τήν 

κειμένην τελματώ-

υπο
τό όνομα ή ΛΓείίΙμ άπαντωμένη, παρά | π^7ίσ,έστερον τής θαλάσση;; . ... .....__
δέ τοίς ’Οθωμανοί; σήμερον Φίλιβα ριλαετί, Ζ\^Τ· Πέλλαν, τήν όποιαν καί διεκόσμησε διά τοΰ 
έστί Φιλίππου χΰρα καλουμένη, εϊναι μεγάλη Ζεύςιδος. Πρό; τούτο ακόμη έκάλεσε ποιητάς καί
παρχία τής Εύρωπαίκής Τουρκίας καί χώρα εύ- 
φορωτάτη, περιέχουσα έπί 800 τετρ. μιλ. έμβα- ΐ ώ 
δοΰ ένός εκατομμυρίου περίπου πληθυσμόν, *Α·1  ~ 
νήκει δέ εις τό ίγιαλέτιον Ρούμ-ίλί, τού όποιου | άθλιωτέρα τή; Μακεδονικής ιστορίας περίοδος έπί 
εσχάτως ή έδρα μετετέθη άπό Θεσαλ.ονίκης εί; I τή; βασιλεία; ’Ορέστου καί Λμύντου, καθ’ ήν τό 
Βιτώλια ή Μοναστήριον, ώς τό κεντρικώτείΟν j κράτος παρά τό χείλος ήχθη τή; άπωλεία; έπα-

φιλοσόφους έξ Ελλάδος εί; τήν αύλήν του καί 
(οργάνωσε τόν στρατόν του έλληνικώ τώ τρό
ποι.— Μετά τόν θάνατον (I) τούτου έπήλθεν ή

μέρο; μεταξύ Θεσσαλία;, ’Ηπείρου, Αλβανίας καί ( πειλούμενον έκ τών προ; τό Βορ. Ανατ. καί Β. Δ. 
Μαυροβούνιου, υπό τόν Χουσνή πασάν, τιτλοφο
ρούμενου Goaverneur general de Roumelie, 
ένθα κατά τήν άνάγκην σταθμεύουσι καί 3-4-5 
τάγματα στρατιωτικά, είτε συγκεντροΰνται μό
νον, όπως εύκολώτεοον έντεύθεν έν ανάγκη κινη- 
θώσι πρό; τήν περιφέρειαν.

Πάλαι ωκείτο υπό πολλών καί πολυωνύμων 
εθνών, τών μέν θρακικήν, τών δέ Ιλλυρικήν έ- 
χόντων καταγωγήν, έκ τών οποίων εί; μέν τά 

~ρώτα άνήκον οί Βισάλτα»., οί Βοττιαίοι, Μαίδοι,

αύτοϋ μερών ύπο μαχίμων καί βαρβάρων θρακι- 
κών καί ιδίως Ιλλυρικών φυλών, τών οποίων αί 
έπιδρομαί ήσαν συχναί καί φοβεραί, καί απέναντι 
τών όποιων παντελώς παρ ολίγον καί διά παντός 
κατεστρέφετο, έάν μή μέγας τις νοΰς καί υψηλός 
έπήρχετο έγκαίοως νά σώση αύτό άπό τής έπι- 
κειμένη; αύτής καταστροφής- ό Σωτήρ δ’ ούτος 
είναι Φίλιππος ύ 6'. όστις ώς όμηρος έφ’ ικανόν

(1) 394 π. χ. —
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χρόνον είχε διατρέφει έν Θήβαις, άπδ τοϋ 15-18 
έτους ηλικίας του ένθα καί παρά τώ Επαμινώνδα 
έξεπαιδεύθη. — Ο Φίλιππος (I) όχι μόνον έσω
σε*  άπό τοϋ αναπόφευκτου τούτου ναυαγίου τήν 
Μακεδονίαν—μή ακριβώς γνωστού όντος πώς καί 
πότε έκ ©ηβών άνεχώρησεν, ένθα ώ; εΐπομεν ό
μηρος διετέλει — άλλά δια τής μεγαλεπηβόλου 
καί μεγολοπράγμονος έκείνη; πολιτικής του καί 
διά τής άκαταμαχήτου Μακεδονικής Φάλαγγος, 
τήν όποιαν αυτός άπήρτισε καί διωογάνωσε, κα- 
Ουποτάξας άπάσα; τάς έ» Μακεδονία Ελληνικά; 
αποικίας, οίον τήν Ποτίδαιαν, Ολυνθον καί Αμφί- 
πολιν μέχρις ού τέλος μετά τήν έν Χαιρωνεία μά
χην, (2). καθ’ ήν οί Ελληνες άπώλεσαν πλέον διά 
παντός τήν αυτονομίαν τω*  ήττηθέντες, κατόρ
θωσε νά άναγνωρισθή καί [Jγει·ω>· αύτοκράτωρ 
άπάσης τή; Ελλάδος. Jo δέ Μακεδονικόν κράτος, 
δπερ παρέλαβε περιοριζόμενο*  εις μικοάν τινα 
περί τήν Πέλλαν χώραν, έξήπλωσεν άπό τής Προ 
ποντίδος μέχρι τοϋ Λμβρακικού κόλπου καί μέ
χρι τής Ιονίου τούς έπιφοβωτέρου; τοϋ ό
ποιου έχθρούς, τούς Ιλλυριούς, μεγάλη παρα
τάξει κατά τήν μαρτυρίαν Διοδώρου τοϋ Σικελιώ- 
του κατατροπώσας και πάντας τούς μέχοι τής 
Λυχνίτιδος καλούμενης λίμνης δυτ.ικώς όπισθεν 
κατοικοϋντας υπηκόους καταστήσας, συνέθετο έν
δοξον πρό; αύτούς ειρήνην. Τοιούτο μετά θάνα
τον κατέλιπε τό κράτος εις τόν υίόν αύτοϋ τόν 
Μ,έγαν ’.Αλέξανδρον (3), δστις έπεξέτεινεν έπ' ά
πειρον αύτό, καταστήσας κυρίαρχον τοΰ ήμί- 
σεως καί κρείττονος κόσμου, εις τόν όποιον 
καί έγκατέσπειρε καί μετεφότευσε ’παν δ,τι ελ
ληνικόν αγαθόν. Επ’, τούτου ιδίως οί Μακεδόνε; 
παρίστανται καθαροί πλέον ελληνες. H άπεκδοχή 
άλλως τοϋ δτι οί τότε Μακεδόνε; ήσαν λαός μετά 
πνευματικών αρχών καί ηθικής ισχύος μ εγάλης 
και ήτο δυνατόν νά άνέχηται τήν κατάλυσιν τής 
έθνικότητος αύτοϋ — οίκδήποτε καί άν ΰποτεθτ, 
αυτή—καί νά έγχολπωθή τόν ελληνισμόν, έθνος, 
λέγομεν, δπερ ύπό έ·-α μέγαν 'Αλέξανδρον κατέ
στησε τόν κόσμον, θά ήτο παραλογισμός πρω
τοφανής, ώς έμβριθέστατό; τις Γερμανός Ιστορι
κός έρθότατα κρίνει’ εύρέ'-'ησαν μ' όλα ταϋτα κοϋ 
φοι καί δλως παράφρονες άνθρωποι νά θέλωσι 
τόν Αλέξανδρον Βούλγαρον — Τάταρον — και

(*) Έπί τέσσαρα; καί ίπίκεινα ήβη αιώνας.

(1) ά. ετο; τής 105. Όλυμπιάδσς.
(ί) 337 Ιί. X. —
(3) 356 Π. X.

τού; Μακεδόνα; Τατάρους(;) Πρός άνθοώπους τόσω 
φρικτά παραλογιζομίνου’ς έν ω τού; κατά τόν 
μεσαίωνα έν Ευρώπη γνωστούς γενομένου; παχυ
λού; τούτου; λαού; άρέσκονται μετ’ ανενδότου 
έπιμονή; ν’ άναγάγωσι κατακτητά; καί κυριάρ
χου; εις τούς αρχαίου; έκείνου; χρόνου; καί φρο- 
νοϋντας δτι εΐ; τήν εξουσίαν των είναι καί τόν 
Θεόν νά χειροτονήσωσι Βούλγαρον ν άπαντήση τις 
ήθελεν εϊσθαι τό αύτό <ος έάν έφιλονείκει καί με
τά τοϋ σχολαστικωτέρου έπ. γή; δντος. Λέγομεν 
τοϋ σχολαστικωτέρου, διότι καί αύτοϊ οί τοϋ κοι
νού κατά δ ή τό λεγόμενον εΰμοιροϋντε; νοός γι- 
νώσκουσιν ή έννοϋσιν δτι γεγονότα, άπερ έπικυ- 
ροϋσι πολυάριθμοι γραπταί ίστορικαι μαρτυρία·, 
επίσημοι, δέν είναι δυνατόν νά δίαψεύσωσιν έάν μή 
άντιτάςοισιν άλλα; πλειοτέρα; καί άξιοχσεωτέ- 
ρα; γραπτής μαρτυρία;, όποιων δέν άγνοούσιν δτι 
στερούνται. Οί φαντασιοκοπήματα έπιχειρηματί» 
ζοντες άνθρωποι ούτοι είναι οί λεγόμενοι Βουλγα- 
ρισταί καί Πανσλαβιστή·., οί όποιοι θέλουν όιότι 
θέ-lcvr τόν κόσμον όλον Σλαβικού έθνισμού.

Μετά τόν θάνατον δμ,ω; τοΰ Αλεξάνδρου ή 
Μακεδονία έξέπεσεν ένεκα τής ταχείας μεταβο
λής τών δυναστών καί τών συνέχω» έπαναστά- 
σεων καί έπέπρωτο τέλος καί αύτή ν’ αποβάλη 
διά παντός τήν αύτονομίαν τη; μετά τήν περί 
Ιΐύδναν ήτταν τού Περσέω; ύπό τοϋ Παύλου Αι
μίλιου, 62 έν μια ημέρα πόλεις άνδρείω; κυριεύ- 
σαντος,' Ρωμαϊκή πλέον άποκαταστάσα επαρχία" 
καί μετά τήν διαίρεσιν τού 'Ρωμαϊκού βασιλείου 
περιήλθεν ύπό τήν εξουσίαν τής Ανατολικής ή 
Βυζαντινής αυτοκρατορία;, διαρκούσης τή; όποιας 
έπέδραμον πολλά έθνη, έν οίς καί τό τών Βουλγά
ρων -χωρίς νά επενέγκωσιν όμως τήν καταλυσι*  
αύτής, ώ; κατωτέρω θέλομεν ιδεϊ*  άλλ’ έπήλθε 
τέλος καί ήκατάλυσις ταύτης. ύποκυψάσης φεύ ! 
είς τό κράτος τών απηνών τού Κορανίου οπα
δών, τών βαρβάρων καί έχθρών τοΰ πολιτισμού, 
ύφ’ οΰ; καί σήμερον έτι βαρυστένουσα διατε- 
λεϊ(*)  πρό; δόξαν καί καύχημα(;) τής Χριστια- 
νή; κα; πεπολιτισμένη; Εύρώπης, τής όποιας ά- 
σπλαγχνοςκαί απάνθρωπος διπλωματία κατεδίκα- 
σε πρό; ταϊς άλλα·.; τής Ανατολής έπαρχίαις καί 
τήν Μακεδονίαν ύπό τόν άργαλέον τών Χριστια- 
νορρόφω*  τή; Κασπίας σκηνητών ζυγόν, καίτοι 
συμμετασχοϋσαν έξ ίσου μετά τού πανελληνίου 

I τού ιερού τοΰ 1821 άγώνος .' . ·

"Ακριβώς ώρισμένην περιοχήν δέν εϊχε τό πά 
λαι ή Μακεδονία, διότι έθνογραφικώς μέν κατά 
τά; διαφόρους γνώμα; παρίσταται έν τή ιστορία 
μεμονωμένη, πολιτικώ; δ’ έχουσα κατά τά; δια
φόρους έποχας και διάφορον έκτασιν. Σήμερον ύ 

ετα; πρό; Βορράν μέν ύπό τής Δαλματίας. | 
Σερβίας, Βουλγαρίας καί Θράκης, προς Ανατο- 
λάς δέ ύπό τοϋ Αιγαίου πέλαγους, πρός μεσημ
βρίαν δέ ύπό τής Ηπείρου καί Θεσσαλίας κα 
πρός Δυσμάς ύπό τού Ιονίου πέλαγους.

Τόν πληθυσμόν τής Μακεδονίας συγκροτοϋσιν 
Ελληνες, Βούλγαροι, Βλάχοι, Αλβανοί, 'Αρμένιοι, 
Εβραίοι καί Τούρκοι Οί Χριστιανοί ίκανώς ύπερ- 
βαίνουβι τούς Τούρκου; μ όλον ότι κατ' ακρίβειαν 
δέν γνωρίζομεν. ’Εκ τών Χριστιανών δε βλω; ά- . 
ναμφισβήτητον είναι ότι πολυπληθέστεροι είναι j 
οί Ελληνες, οίτινε; καθ’ άπασαν σχεδόν τήν Μα
κεδονίαν είναι έξηπλωμένοι πλήν μικράς τίνος γω
νίας τού μεσογειοτάτου αύτής μέρους καί ΐλι- 
γ,ίστων τήδε κάκεϊσε διεσπαρμένων χωρίων, τά 
όποια κατέχουσι Βούλγαροι, Βλάχοι καί ’Αλβα 
vol, και ένταΰθα ούχί αμιγείς καθ’ όλοσχέ- 
ρεια» Ελλήνων. Τήν αλήθειαν αύτήν, τήν ό
ποιαν διά νά έκβάλωμεν εΐ; φώ; καί καταστή- 
«ωμεν πασιφανή, καί μόνον διά τούτο, άνερρίφθη- 
μεν μ.’ όλα; τά; μικρά; ήμών γνώσεις εί; άγώνα 
τοιοϋτον, όποιος άπαΐτεϊ πεπειραμένο» κάλαμον 
άνδρός πο»ιάν τήν φρένα έχοντο; καί είδικωτέ 
ρου περί την επιστημονικήν άσχόλησιν εί; έξεύ- 
ρεσιν τοιούτων αληθειών, τήν αλήθειαν, λέγομεν, 
ταύτη» έλπίζομεν ν άποδείξωμεν πραγματικήν καί 
όμολογουμένη» όταν εφεξής Οέλωμεν χειραγωγήσει 
εί; τά; πλείστα; καί κυριωτίρας ταύτη; πόλει; 
τόν αναγνώστην, εΐ; τέσσαρα τήν ολην Μακε
δονίαν διαιροϋντε; τμήματα, έφ ένό; έκαστου τών 
όποιων θέλομεν ύποσυνάψει έν υποσημειώσει πάν 
δ,τι δύναται νά θεωρηθή αλήθεια εξαγόμενη έκ 
τών γεγονότων, έκ πραγμάτων ψηλαφητών καί 
ούχί λόγων κενών μέχρι φαντασιοκοπημάτων, ό
ποια ώ,- έπιχειρήματα έχουσι πολλήν άληθώς τήν 
έπιδεξιότητα οί θρασύτατοι καί βλβκίστατοι 
Κοσμαπαιτηταί θερμοί Προστατευ- 
6 μ ε ν ο ι τού πζράφρονο; κζϊ τερζτολόγου Φαλ- 
μεράϋεο, νά άντιτάξωσι.

.V Πρδς άνατολάς τοϋ Άξιου.

I. // θισσαΛότΙχη, ή πρωτεύουσα τανύν ού
τως είπεΐν τή; Μακεδονίας, κειμίνη έν τώ μυχώ 
τού Θερμαϊκού κόλπου είναι πόλις οχυρά, εύλί-
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μενος καί μετά τήν Σμύρνην ίσως ή έμ- 
πσρικωτίρα καί βιομηχανικωτίρα τού ύθωμα- 
νικού κράτους, περιέχουσα περί τά; 90 περίπου 
χιλ. κατοίκων — Ελλήνων, Τούρκων, καί Ιου
δαίων— διάφορα εργοστάσια, παρθεναγωγεϊον. έν 
ώ ύπέρ τά 1 50 κοράσια διδάσκονται, αλληλοδι
δακτικά καί διάφορα ιδιοσυντήρητα εκπαιδευτή
ρια καί Ελληνικόν σχολεΐον καλώ; συγκεκροτη- 
μένον. Εσχάτως δέ γενναίως άποφασίσαντες οί 
αείποτε έπί φιλομουσί^ διακριθίντε; θεσσαλονικεϊς 
άνέθηκαν είς τόν σχολάρχην κ. Μαργαρίτην Γ. Δή- 
μιτσαν Δ. Φ. τήν φροντίδα να έκλεξη τό άπαιτού- 
μενον προσωπικόν πρός σύστασιν γυμνασίου, τό 
όποιον ν άναγνωρισθή καί παρά τής Ελληνικής 
Κεβερνήσεως- Η ιερά καί άγια αύτή πρόθεσις τών 
Θεσσαλονικέων είναι ήδη θετικόν τι, όχι άδόμε- 
νον διαδιδόμενον χωρίς να έχηται ύποστάσεω; 
καί ε'νεργεϊται δοαστηρίως τό αποτέλεσμα πλήν 
τών ένεργειών είσέτι <\έν γνωρίζομεν. Δέ» ήθελεν 
εϊσθαι βεβαίως ούτε έξαγώνιον ούτε άπόσζοπον 
νά άπευθόνωμεν τοϊς τε άξιοτίμοις πολΐταις καί 
τώ άξιολόγω ν'ω κ Μ. Δήμιτσα ένταύθα παρα- 
τηοήσεις τινάς, άφορώσας τήν καλήν τού μελετω- 
μένου γυμασίου διοργανωσιν καί μονομοποίησιν 
ή τούλάχιστον τήν γνώμην ήμών έπί τούτου 
νά προτείνωμε» αύτοϊ;, έλευθέροις πάντοτε νά 
τήν αποδεχθώσιν ή νά τή» άπορρίψωσι. Τό πρώ
τον καί κυρώτατον τή; έπί τή; συστάσεω; τού 
γυμνασίου έπιτροπή; μέλημα, πρό; τό όποϊον ώ; 
τοιούτο διά τοϋτο έοχόμεθα νά προβάλωμεν καί 
μόνον γνώμην, φρονούμεν ότι έγκειται έν τή εκλο
γή τοϋ προσωπικού τών διδαξόντων έν αύτώ καί 
τού αριθμού αύτών. Τπάρχουσιν, εύοίσζονταε βε
βαιότατα τά κατάλληλα πρόσωπα’ άλλ απαι
τείται αδρά θυσία άπό μέρους τού δημοσίου, δ
περ δέν αμφιβάλλομε» δτι ουδόλως θέλει φεισθή 
αυτής έφ’ όσον ύπάρχουσιν οί πρός τούτο πόροι’ 
καί τότε τό πράγμα θεωρείται σχεδόν τετελεσμέ- 
νον, τό γυμνάσιον τή; Θεσσαλονίκης θέλει αμιλ- 
λάται πρός τά τή; έντός Ελλάδος. Εν πεοιπτώ- 
σει δμως καθ’ ήν δέν ύπάρχουσιν ούτοι επαρκείς 
πρός μίαν τοιαύτην θυσίαν, περίπτωσιν τή» ό
ποιαν Οεωρήσαντε; μάλλον ένδεχομένην έλάβο- 
μεν καί ήμεϊ; ύπ’ ΐψιν, γνωμοδοτούμεν ότι πλήν 
τών ύπαρ/όντων δυο προσώπων, τού μέν διδάκτο- 
ρος, τού δέ x. Ν. Χαλκιοπούλου τελειόφοιτου, α
παιτούνται δύο άκόμη κζθηγηταί, ό μέν τών 
μαθηματικών, ό δέ τής Λατινικής φιλολογίας. 
Πιστεύομε*  δτι είς τά τέσσαρα ταϋτα πρόσωπα δό·
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νατχι κάλλιστα τά τεθή άφόβω; ή δλη ήθική του μως δτι όσον όγκηρά και αν λεγωντμι ταϋτα δέν 
βύνανται νά έχωσι πραγματικήν καϊ άποχρώσαν 
αξίαν. Πάντοτε θά είναι τοσαϋτα, δσων οί τόκοι 
μόνοι μή άφαιρουμένου έστω και έλαχίστου μέ
ρους τών κεφαλαίων ποτέ δέν δύνανται νά ά· 
ποβώσιν έπαρκεΐ; εις συντήρησιν 7—8 καθηγη
τών ειδικών έφ έκαστου μαθήματος. Είθε άπο- 
δειχθή ψευδές τδ συμπέρασμά μα; καί έπαληθεύ- 
σωσιν οί διαδίδοντε; δτι ύπάρχουσιν άποχρώντες 
οί πόροι. Τότε θελομεν αποσύρει τήν γνώ
μην μας. Διά παν δέ τούναντίον τήν έξηνέγκα- 
μεν ένταϋθα όπως, έάν λόγου άξίακριθή, τεθήύπδ 
σύσκεψιν. Περιωρίσθημεν εις τήν απλήν αύτήν 
σκέψιν τδ μέν διότι δέν μα; έπιτρέπει ό χώρος 
ένταϋθα δπως έκτενέστερον καί μονογραφικώτερον 
πραγματευθώμεν περί τοΰ σχεδιαζόμενου τούτου 
γυμνασίου, το δέ διότι έθεωρήσαμεν περιττόν νά 
γνωμ-οδοτήσωμεν λ. χ. τις ό καταλληλότερος νά 
δεχθή τδ πρόσωπον τοΰ γυμνασιάρχου τίνα τά 
ύπ’ αύτδν κατάλληλα πρόσωπα και άν καί αί 
τέσσαρες πρέπη νά συστηθώσι τάξεις ή αί τρεϊς 
μόνον' έθεωρήσαμεν δέ περιττόν διά τδν λόγον 
δτι είναι αρκετά άρμοδία καί νοήμων καθ’ έαυ- 
τήν ή έπιτροπή ν’ άποφασίση περί τών προσώπων 
μετά τοΰ άναδεχθέντος τήν εύθύνην αυτήν σο
φού καθηγητοϋ κ. Μ. Δήμιτσα, δστις πρδ πάν
των δέν έλπίζομεν ν’ άπατηθή, περί τε τήν έκλδ- 
γήν τοΰ προσωπικού καί τήν ύπόδειξιν τής απα
ραιτήτου ανάγκη; νά άπαρτισθή τέλειον γυμνά
σιου. Παραλείπομεν διά τούτο τδ έπείσακτον τούτο 
θέμα, εις τδ όποιον ίσως άλλοτε θά έπανέλθωμεν 
έν οΐκειοτέρω τόπω καί χρόνω διάπυροι εύχέται 
νά άκούσωμεν δσον οΐόν τε τάχιον, βέλτιον καί 
συμφερώτερον τή πατρίδι εύοδουμένην τήν παντός 
επαίνου ύπερτέοαν ίεράν τών συμπατριωτών ήμών 
θεσσαλονικέων πρόθεσιν και έπανερχόμεθα εί; τό 

έξ ού παρεξέβημεν.
11 Θεσσαλονίκη 350 μίλια άπό τοΰ Δυό^αχίου 

πρδς άνατολάς άπέχουσα καί 433 κατά πιθανόν 
λόγον τοϋ Βυζαντίου πρδς Δυσμάς πάλαι εκα
λείτο θέρμη ένεκα τών κατά τά ανατολικά καί 
μεσημβρινά αύτής περίχωρα άναβλυζόντων θερ
μών ύδάτων. Κατά τδν Μελέτιον καί λλία έλέ- 
γετο. Εκτίσθη δ- ύπδ τοϋ υίοΰ τοΰ ’Αντιπάτρου 
Κασσάνδρου, δστις καί έκάλεσεν αύτήν ουτω πρός 
τιμ,ήν τής φερώνυμου συζύγου του, θυγατρδς Φι
λίππου τοΰ ’Αμύντου καί τής Ολυμπιάδος, μετοί
κισα; έν αύτή πλησιέστερά τινχ περίχωρα.

Κατ' άλλους, μεταξύ τών όποιων εΐ; αναφέρεται

άνωτάτου τούτου τή; Μακεδονίας εκπαιδευτη

ρίου βαρύτης, τδν μέν καθηγητήν τών Ελληνικών 
καί Φιλοσοφικών μαθημάτων εις τάς άνωτέρας 
δύο τάζει;, τδν δέ τών αύτών εΐ; τάς δύο κα

τώτερα;, τδν δέ τών Μαθηματικών και τή; 
Φυσικής καί τδν τελευταΐον τών Λατινικών καί 
τών ‘Ιερών’ καί έάν τι; τούτων δέν άναδεχθή 

καί τήν Γαλλικήν γλώσσαν, μετά τής όποιας συμ- 
πληροϋνται τά δλα εγκύκλια μαθήματα, δύναται 
νά προστεθή άλλο τρίτον ζητητέον προσώπου τδ 
τοΰ Γαλλοδιδασκάλου «μ εθα γνώμης όμως δτι δ 
ταν τδ 2ν τών τεσσάρων τούτων προσώπων μισθο
δοτηθώ ολίγον αδρότερου προθύμως και μετά ζή
λου θέλει άποδεχθή καί τήν παράδοσιν τής Γαλ 
λική; γλώσσης καί γενναίους θέλει άποφέρει καρ
πούς, οιτινες άλλως ήθελον είσθαι δΐ αύτδν ή γλυ
κύτερα αντιμισθία. ’Αλλ’ άρά γε ό αύτδς διδάσκα
λος τριών μαθημάτων ήθελεν επιτύχει τδν σκο
πόν ; έν πεποιθήσει λέγομεν δτι ό σκοπδς ήθελεν 
έπιτευχθή έξαίρετα’ έγνωρίσαμεν νέους, τών ο
ποίων ή έν τφ Πανεπιστημίςο τής Ελ.λάδος είσο
δος κατέστη κατορθωτή μετά αύστηράς μάλιστα 
έν τοίς ημεδαποί; γυμνασίοις γενομένας αύτών 
εξετάσεις, νέου; άκούσαντας πάντα τά γυμνα
σιακά μαθήματα άπδ δύο καί άφ’ ένδς μόνου α
κόμη καθηγητοϋ έν αλλοδαπή. Χωρίϊ πλέον — 
έρωτώμεν — αμφιβολία δτι ήθελε δυσκολευθή νά 
είσελθη εις τδ έθνικδν τής Ελλάδος Πανεπιστή
μιου νέο; απολυόμενος τελείου γυμνασίου ούχΐ 
ύπδ ένδ; μόνου ή καί δύο άλλά^διπλασίων καθη
γητών ΐθυνομένου απέναντι τοιούτων δεδομέ
νων; Πληρέστατα πειθόμεθα δτι είναι δλως άτο
πος ό τοιοΰτος ένδοιασμός Τούτων οΰτω τεθέν- 
των έρχόμεθα ε: τδ συμπέρασμα δτι διά τή; 
προτεινομένη; παρ’ ήμών γνώμης έζ'-ικονομείται 
επί τοϋ παρόντος αρκετόν κεφάλαιον χρηματικόν, 
δπερ έάν έδαπανατο εις μισθούς καί άλλων 3 ή 4 
καθηγητών—ώ; ώφειλεν —ήθελε προκαλέσει τα- 
χεϊκν τή» φθίσιν τοΰ έγκυμονουμένου γυμνασίου 
μή έχοντος πόθεν νά συντηρείται, έν ω μή δα- 
πανώμενον διά τών τόκων εντός χρόνου τι δ; ή
θελε πολλαπλασιασθή εις τρόπον ώστε οί τόκοι 
τοϋ έκ τούτων παρηγμένου κεφαλαίου ίσως ήθε
λον έπαρκέσει αξιόλογα εις τήν άπαιτουμένην τοΰ 
προσωπικού έπαύξησιν. Τά πρδς τδν άγιον αύτδν 
σκοπόν υπάρχοντα κατατεθειμένα κεφάλαια ύ 
λ'.κά δέν γνωρίζομεν έπ’ ακρίβειαν. Μανθάνομεν 
μόνον ότι είναι αρκετά δγκηρά. Συμπεραίνομεν ό

καί Στέφανος ό Βυζάντιος, έκλήθη ή πόλις ούτως 
άπό Φιλίππου τοΰ 'Αμύντου, δστις ένίκησε περί 
αυτήν ένδόξως τούς θεσσαλούς (νίκη κατά θεσ- 
σαλών). Τίς τών παραδόσεων τούτων αληθεύει 
δέν δυνάμεθα μετά θετικότητος.νά άποφανθώμεν. 
Καθ’ ήμά; φαίνεται μόνον ή πρώτη πιθανωτέρα 
τής δευτέρας—έάν μή ήτο άτοπον νά προτείνωμεν 
μαρτυρίαν αξιόχρεων τής πιθανότητος ταύτης τήν 
Κασσάνδραν, τήν όποιαν αυτό; ούτος δ Κάσσαν- 
δρος άνοικοδομήσας άπό τοϋ εαυτού ονόματος έ- 
κάλεσε—.Τί παράδοξον εις έναφιλόδοξον Κάσσαν- 
δρον νά έπήλθεν δ πόθος νά συνδυάση τδ εαυτού 
όνομα μετά τού τής βασιλίσσης του εις δύο πό
λεις παραλίους καί φερωνύμου; δπως άμφότεροι 
διά τούτων άπαθανατισθώσιν εΐ; τό έπερχόμενον ! 
Πλεϊστοι ιστορικοί καί γεωγράφοι έκτε τών πα
λαιών καί νεωτέρων εις ολόκληρα παρατεταγμέ- 
νοι άντίθετα στρατόπεδα έρίζουσι πρδ; άλλήλους 
υπέρ ταύτης ή εκείνης τής παραδοχής, ύπερ δέ

ΟΠΟΙΑ. ΤΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ
%

ΠΕΡΙΗΓΠΧΙΪ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΑΑΟΥ ΜΠΟΝΟ (I)

E.-iarEltiuper er τούτοις ιΐς τό ταζύόιόκ μας.
'Απομακρυνθέντες έκ τής προκυμαίας προσε- 

περάσαμεν τδ Hoboken, χωρίον κείμενον άπέ-

πρέπει νά κίνηση τό ενδιαφέρον ήμών έπί μάλλον 
είναι νά γνωρίζωμεν δτι συμφωνοϋσι πάντε; δτι 
έν τή αρχική αύτής καταστάσει ή Θεσσαλονίκη 
ήτο μία κωμόπολις, [Γσέτσ. Χιλιάδ. Κεφ. 36 σελ. 
4271 κατά καιρούς διάφορον προσλαβοΰσα εκτα- 
σιν. ’Εν τή πόλει ταύτη έδίδαξεν δ 'Απόστολο: 
Παύλος, ένθα καί έγραψε τάς πρδς Θεσσαλονικεϊς 
δύο έπιστολά; του. Τό άποτέλεσμα δέ τής διδα
σκαλίας του δέν ύπήρξεν άτελεσφόρητος, διότι 
πολλούς προσείλκυσεν εις τήν Χριστιανικήν πί- 
σιν. Ενταύθα διέτριψεν έπί έπτά μήνας καί δ 
Κικέρων έξόριστος τής ί’ώμη;. 'Ανεδεί/θησαν δ’ 
έξ αύτής καί άνδρε; σοφοί, οίοι Ευστάθιο; ό Αρ
χιεπίσκοπος, δ τοΰ’όμήρου σχολιαστής καί άλλων 
συγγραφεϋς, ό νομομαθής Κωνσταντίνος 'Αρμενό- 
πουλος, Δημήτριο; δ Κυδώνιος, Θεόδωρο; δ Γαζής, 
οί δύο τοΰ Χριστιανισμού ιεροκήρυκες Κύριλλο; 
καί Μεθόδιος (1) και άλλοι.

Τδ 1 422 'Ανδρόνικος δ Παλαιολόγος έπώλη- 
σεν(!) αύτήν εις τούς‘Ενετούς, παρ’ ών τδ 1431 
ήγοράσθη ύπδ τοϋ Σόυλτάν Μουράτη Α*.  ? . .

( ί) Δικαίως οί δύο ούτοι Έλληνες θεσσαλονικεΐς ά 
διλφοί μοναχοί κατατάσσονται μεταξύ τών ευεργετών τής 
άνΟρωπότητος διότι μετά κόπων καί πολλών κινδύνων ήγω- 
νίσϋη σαν να διοάξωσιν εϊ»· τούς βαρβάρους Χλαύου: καί 
Βουλγάρου; ού μόνον τούς τύπους αλλά καί τό πνεύμα τής 

’Εκκλησίας. Ό μέν Μεθόδιος έτι άπό τοϋ 847 είχε πο 
ρευθήί .1 ούτω π ς οΐς Βουλγάρους, άλλά πανταπασι 
δέν είσηκούσόη ΰπ’ αυτών ό δέ Κύριλλος προσήγαγε μιτ ’ 
ολίγον είς τον λρ.στιανισμόν τά ςίφητων Χαζάρων, τά ό

(Ή συνέχεια εϊς το προσεχές φυλλάδιον.)

ναντι τού Γίεοβοράκου καί συχναζόμενον συνήθως 
κατά τήν έποχήν τοΰ καύσωνος, δστις καταντά 
αφόρητος έν τή πόλει, οσάκις δέν πνέει Οαλασ- 
σία αύρα. Εν Hoboken υπάρχουσι σύσκια μέρη 
καί γιγαντώδεις δενδροστοιχίαι, ΙΙλύσια πεδία 
έπονομασθεϊσαι, άντί δ ενός πενταλέπτου έρχε
ται έκεϊ διά τού σιδηροδρόμου δ κάτοικο; τοΰ 
Νεοβοράκου καί αναπαύεται ροφών τδν ζύθον τοϋ 
περιωνύμου διά τοϋτο καφενείου τοϋ κειμένου έπί 
τή; ακτής, δθεν καταμαγεύεται βλέπων τδν Ού- 
δσωνα καί τά έπί αύτοϋ άδιαλείπτως διερχό- 

μενα ατμόπλοια καί ιστιοφόρα.

ποια ώκουν ΐν τή σημερινή Ταυρίδι. ‘Ο Κύριλλος ίσπού- 
δασεν έπειτα τήν γλώσσαν τών Σλαύων, εδίδαςεν αύτήν καί 
εϊς τόν αδελφόν του καί ΐπορεύΟη μετ’ αύτοϋ πρός τόν ‘Η
γεμόνα τών έν Μοραυΐα Σλαύων ‘Ρατίσλαυον ένταϋθα εϊρ- 
γάσϋησαν οί δύο άδελφιί έπί 4 112 ετη έπιτυχώς, δ δέ 
Κύριλλος έπενόησε διά τού; παραίεζαμένους τό νε'ον θρή
σκευμα Ιδίαν τινα γραφήν, χρήσιμον εϊς ίλα; τάς Σλαυϊ- 
κάς διαλέκτους, τήν όποιαν καί μετεχειρίσΟη ότε περί τό 
863 μετέφρασαν εϊς τήν Σλαυϊκήν τήν 'Αγίαν Γραφήν καί 
τό Εϋ/ολόγιον. Άφ’ οζ δέ λαμπρά επιτυχία έστεψε τούς 
αγώνας τών δύο τούτων μοναχών παρά τοΐς Χαζάροι; καί 
τοϊς Μοραυοΐ; παρεδε'χΟη καί δ Βόγορις τόν Χριστιανισμόν. 
‘Ο Πάπας έντοσουτω έφίόνησε τήνίπιτυχίαν τούτων έντεϋ- 
θεν δ’ άοχεται ή ίρις ή διαιρέσασα τήν Μίαν και αδιαίρε
τον τοΰ Χριστοϋ έκκλησίαν εϊς Ανατολικήν καί Δυτικήν. 
Οί Έλληνες βαπτίζουσι τού; Σλαύους καί παχυλού; Βουλ
γάρους εϊ; τήν ΚολυμβήΟραν τοϋ Χριστιανισμού, έξ ου καί 
τόν πολιτισμόν των κατόπιν διδαχθέντες διά τών ‘Ελληνι
κών φώτων κατατάσσονται καί αυτοί τέλος σήμερον μετα
ξύ τοϋ Χριστιανικού καί πεπολιτισμενου κόσμου' καί ίμως 
αντί πάντοιν τούτων οί ‘ Ελληνοβάπτιστοι καί ‘Ελληνοφώ- 
τιστοι αυτοί βάρβαροι τί άνταποδίδουαιν εϊς τούς προιτους 
αυτούς εϋεργέτα; των τού» Έλληνας; Τήν Ολιβερωτε'ραν 
καί άγενεστεραν αχαριστίαν και τάς κακοηθέστερα; κατά 
τών δικαίων καί άναμφισδητήτων της ‘Ελλάδο; απαιτή
σεων τής πατρίου κληρονομιάς ύβρεις ! Μωροί καί άφρο
νες! Ένόμισαν οί νάνοι αυτοί ίτι Οά κατισχύσωσι τη; ίει'α; 
καίίεραςτοϋγίγχντοςΈλληνο; αποστολής έν τή παλαίστρα 
α τή τοϋ κόσμου, τοϋ δποίου μετά σεβασμόν τό όνεμα απ’ 
αίώνοιν ή ιστορία μνημονεύει; ώ! τής οϊκτρας πλάνης των !

(1) Χομίσαντις οτι οί άναγνώσται ήμών δεν άρέσκονται
έν ώρα χειμώνας εις αναγνώσεις μακρυνών περιηγήσεων
διεκόψαμεν άπό τοϋ 74 φυλλ. με'χρις σήμερον τήν διήγη-
σίν μας. Σ. Μ.

ι
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χουσι τωόντι είς τά ατμόπλοια άνθρωποι άπρά- 
σεχτοι οΐτινες άναμιγνΰουσι τά πράγματά σου 
μέ τά ίδικά των, έάν λησμονήση; τήν πολύτιμον 
συμβουλήν τοΰ κωδωνοκρούστου.

Μεταξύ τών άλλων άξιοθεάτων δέν πρέπει νά 
παραβλέψωμεν τδ μεγαλοπρεπές υδραγωγείου 
High Bridge καλούμενο*,  τδ οίκοδομηθέν έπΐ 
τού ποταμού Aarlem, καϊ χοησιμεΰον ένταυτώ 
ώς γέφυρα εϊς τε τούς πεζούς καί είς τάς άμά- 
ξας. 0 ποταμός είς τδ μέρος τοΰτο έχει πλάτος 
έξακοσίων είκοσι ποδών; τδ δέ έπ αύτοΰ υδρα- 
γωγεΐον, στηριζόμενον έπί οκτώ αψίδων, ών το 
ύψο; φθάνει εί; εκατόν είκοσι πόδα; άνο» τής έ
πιφανεία; τού υδατος, διοχετεύει έντό; τοΰ Νεο
βοράκου τά διαυγή καί ζωογόνα υδατα τής Κρο- 
τόνης. Ε ς τήν κατασκευήν τοΰ υδραγωγείου τού
του καΐ τών άλλων σχετικών αύτώ έργων έδαπα- 
νήθησαν έβδομήκοντα εκατομμύρια φράγκων. ’Εν
τεύθεν ά; κατανόηση πά; τι; τδ μεγαλεπήβολον 
τών Αμερικανών έπιχειρηματι ν καί τήν. άφθο- 
νίαν τών χρηματικών πόρων έθνους, τδ όποϊον 
δέν φείδεται χρημάτων προκειμένου έργου ωφε
λίμου.

’Εν τούτοι; πλέομεν παρά τήν πόλιν Σίνγγ— 
Σίνγγ επίσημον διά τάς έν αυτή είρκτάς, έν αί; 
οί ’Αμερικανοί έφήρμοσαν νέον σύστημα καθείρ- 
ξεως χρησιμεΰσαν κατόπιν ώς υπόδειγμα έν Γαλ
λία, έν ’Αγγλία καΐ άλλαχοΰ τή; Εύρώπης. Κατ 
αύτδ οί φυλακισμένοι υποβάλλονται είς κατα- 
ναγκαστικήν εργασίαν, ώστε τδ κατάστημα συ- 
νίσταται είς σειράν εργαστηρίων. Κατά δέ τών- 
οκνηρών ή δυστροπούντων Sv καΐ μόνον φάρμακου 
μεταχειρίζονται, άλλά ηρωικόν. ί’ποβάλλουσι δη
λαδή αύτού; είς φοβέραν ψυχρολουσίαν καί τοιαύ
την, ιόστε μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου καΐ οί 
μάλλον σκληροτράχηλοι γίνονται ήπιοι καΐ ευ
πειθείς ώς άρνία.

— Αρθούρε, εΐπεν ό ταγματάρχης πρδς τδν 
οδηγόν μας, έλλείπει πραγμά τι, φρονώ, άπδ τοΰ 
Σίνγγ—Σίνγγ ϊνα ή, τέλειον.

0 ’Αρθούρο; ένέβλεψε μετ’ άπορία; πρδ; τδν 
σίρ 'Ιάκωβον, δστις ΰπεμειδια, άφοΰ δέ έσκέφθη 
έπί τινας στιγμάς, είπεν αίφνιδίως — Ναι, ελ
λείπει τωόντι ό πρώην συνέταιρός μου !

Μετά ταύτα έφθάσαμεν είς Westpoint ένθα 
υπάρχει ή μεγάλη στρατιωτική σχολή τών ’Αμε
ρικανών, έξ ή; έξήλθον διακεκριμένοι αξιωμα
τικοί. Καθ ήν ώραν παρεπλέομεν έκεϊθεν τδ ορο
πέδιο» έφ’ ού ωκοδόμηται ή σχολή έγεμε λεν

Το καφενείο? τοΰτο Οά ητο επίγειος παράδει
σος άν έλειπαν οί πλάνητε; μουσικοί οΐτινες συέ- 
ρίουσιν έκεΐ μετά λύσσης, ούτως ειπεϊν, διά νά έ- 
πιδείξωσι τάς παραφωνίας των. θί έναρμόνιοι ου- 
τοι κακούργοι, Γερμανοί τδ γένος, έρχονται τωόντι 
έν καθαρή συνειδήσει καΐ μετά πεποιθήσεω; δτι 
καταβακχεύουσι τους ακούοντας, έρχονται και 
έκτελοΰσιν (ώς λέγουσιν) τάς συμφωνίας τοΰ Be
ethoven, τού Haydn, τοΰ Mozart καΐ τοΰ Men
delssohn — τά τέρατα ! ! ! δι’ ένδς κλαρινέ 
του, μιας σάλπιγγγος, ένδς αύλοΰ καί τοΰ μεγά 
λου τυμπάνου. Είναι οί άθλιοι άξιοι αγχόνης. 0 
Θεόφιλος Γωτιέρος ίδών ποτέ είς τδ θέατρον ά 
νεπιτυχή τραγωδίαν, ανέκραξε, «Καί όμως εί 
ναι τόσω εύκολου πράγμα νά μή σύγγράψη τις 
τραγωδίαν ' Είναι άρά γε δυσκολώτερον, λέγο- 
μεν καί ήμεϊς, νά μή λαμβάνωσιν είς χεΐρας τά 
έργα τών μεγάλων μουσικών, άλλά νά περιορΐ- 

ζωνται εί; κοινά ασμάτια ;
’Εν τούτοις τδ άτμόπλοιον φεύγει δρομαίου 

είς τρόπον ώστε δέν επιτρέπει είς τοΰ; οφθαλ
μούς νά προσηλώνται έπΐ μακρδν χρόνον είς Sv 
καί τδ αύτδ αντικείμενον. Ας μιμηθή λοιπδν καΐ ό 
κάλαμο; ήμών τους οφθαλμούς, ας τρέχη καΐ α; 
παρακολουθώσιν αύτδν οΐ άναγνώσταί μας. Ιδού 
αριστερόθεν έφάνησαν οί λόφοι τοϋ Bergen, ένώ 
δεξιόθεν ανελίσσεται παοαλλήλως τοΰ παραλίου 
μακρά σειρά έκ χιλίωυ διακοσίων ή χιλίων πεντα 
κοσσίων πλοίων καταπλευσάντωυ έκεϊ έξ όλων 
τών λιμένων τής οικουμένης. Οί ιστοί τών πλοίων 
τούτων, βλεπόμενοι μακρόθεν, όμοιάζουσι πρδς 
πυκνοτατον καΐ ύπερνεφες δάσος.

Ιδού καΐ δ προμάχων I-ce καΐ τδ μ αγευτικόν 
χωρίον Manhalanville τδ ύπδ γράφικωτάτων λο 
φιδίων περικυκλοΰμενον, καΐ ή πληθύς τών χα 
ρίέντων αγροκηπίων, ένθα επαναπαύεται κατά 
τάς ώρας τοΰ θέρου; ή εμπορική αριστοκρατία 
(άλλου είδους αριστοκρατία δέν υπάρχει έν ’Α
μερική) τοΰ έμπορικωτάτου Νεοβοράκου. Ευτυ
χώς τδ άτμόπλοιον ϊσταται άπδ καιρού είς και
ρόν δεχόμενου καΐ άποβιβάζον έπιβάτας, ώστε ό 
παρατηρητής δύναται έν άνέσει ν άπολαύση τής 
ωραίας έκείνης θέας. Είς ένδς μιλίου άπόστασιν 
άφ ένδ: έκαστου σταθμού περιέρχεται τδ κα
τάστρωμα μελανόδερμος δούλος κρατών κώδωνα 
καΐ ίσχυρώς κωδωνίζων. Γεγωνυία δέ τή φωνή 
άπαγγίλλων τήν ονομασίαν τού σταθμού, προσκα
λεΐ τού; μέλλοντας ν’ άποβιβασθώσιν έπιβάτας 
rd προσϊχωσιν είς την αποσχευήν των. Τπάρ-

κών στρατιωτικών σκηνών, πολυάριθμοι μαθηταΐ 
έγυμνάζοντο εί; τά όπλα, σημαϊαι έκυμάτου*  είς 
τδν αέρα καΐ οί πολεμικοί καϊ χαροποΐ ήχοι τού 
τυμπάνου καϊ τής σάλπιγγος ήκούοντο μακρόθεν.

Τίς ήδύνατο νά προΐδη τότε δτι, οί νεαροί έ 
κείνοι στρατιώται οί προορισμένοι πρδς άμυ
ναν τή; πατρίδος, Οά μετεχειρίζοντο τά δπλα 
καϊ τήν ικανότητα αύτών είς ύποστήριξιν έμφυ- 
λίου πολέμου αιματηρού καΐ σπαρακτικού, οσον 
ούδείς ποτέ άλλος ! Καθόσον δ’ αφορά καί τήν 

αρχιτεκτονικήν ή σχολή αυτή είναι άπομίμησις 
έκ μαρμάρου τού ναού τή; Αρτέμιδος. θί ’Αμερι
κανοί λατρεύουσι τδν ρυθμόν τοΰτοχ τής αρχι
τεκτονική; μέχρι μανίας, ώστε καΐ τδ τελωνεϊον 
τοΰ Νεοβοράζ.ου είναι ναός τή; ’Αρτέμιδος καϊ μυ
ριάδες ιδιωτικών οικιών είναι τόσοι μικροί ναοί 
τής ’Αρτέμιδος. ’Εάν έλειπεν ό περίφηαος ούτος 
ναδς, δέν Οά άπεγεύοντο αναντίρρητους οί ’Αμε
ρικανοί εντελούς ευδαιμονία;. ’Αλλ έκεϊνο τδ 
όποιον πρδ παντδς άλλου ελκύει τήν προσοχήν 
τοΰ Ευρωπαίου έν W eslpoinl καΐ ανακαλεί τάς 
θλιβεροιτέρας αναμνήσεις είναι μνημεϊον άπλοΰν 
μέν, άλλά κομψώς λελαξευμένον έκ λευκού μαρ
μάρου. Τό μνημεϊον τοΰτο άνηγίρθη πρδς τιμήν 
τού μεγάλου πατριώτου Πωλονού Κοσκιονπου, 
τοΰ δρέψαντο; τά; πρώτα; πολεμικά; αύτού δά- 
φνα; ύπδ τήν αρχηγίαν τής Βασιγκτώνος. Ο 
Κοσκιουσκος έκπαιδευθεϊς έν τή στρατιωτική 
σχολή τή; Βαρσοβία; καί τελειοποιηθείς έν Παρι- 
σίοις ύπηρέτησε κατ’ άοχάς είς τδν Πωλωνικδν 
στρατόν’ άλλ’ άμα άκούσας τήν ’Αμερικανικήν έ- 
πανάστασιν μετέβη είς ’Αμερικήν καί διά συστα
τικών γραμμάτων τού Φραγκλίνον διωρίσθη ύ" 
πασπιστής τοΰ Βασιγκτώνος, καϊ άπδ ύπασπιστοΰ 
δέν ήργησε νά φθάση διά τής ίκανότητός του είς 
τδν βαθμόν τού συνταγματάρχου. Μετά δέ τήν 
όλοσ/ερή έκδίωξιν τών Αγγλων ό Κοσκι-.ΰσκο; 
άπεχαιρέτησ» τήν ’Αμερικανικήν δημοκρατίαν 
καϊ έπέστρεψεν εϊς Πωλωνίαν, ένθα τδν ύπεδέχ 
θησαν μέ ανοικτάς άγκάλας. Τά μετά ταΰτα εί
ναι γνωστά έκ τής ιστορίας, ότέ μέν νικών, ότέ ί 
δέ καταβαλλόμενος δέν ήδυνήθη ν’ άνθέξη κατά 
τή; ‘Ρωσσίας, συμμαχούσης μετά τής Πρωσσίας, 
καϊ έπί τέλους κατατροπωθεί; εΐ; την έν Macz<- - 
Inez μάχην μετά ήρωϊκην πάλην, και τοαυμα 
τισθεις κατέπεσε» άπδ τοΰ ίππου άνακράξα; Ζ7ω 
■Ιωνία ύίν ύπάρχει nJ tor · (Finis Poloniae.) 
Αίχμαλωτισθεΐ; δέ έφυλακίσθη έν τινι παρά τή 
Πετρουπόλει φρουρίφ καϊ μόλις απέκτησε την έ-

λευθερίαν του κατά τήν ένθρόνησιν Παύλου τού 
α'. ’Ηθέλησαν τότε νά τώ άποδώσωσι καΐ τδ 
ξίφος του, άλλ’ έκεϊνος ήρνήθη είπών μετά λύ
πη; «’Αφοΰ δέν έχω πλέον πατρίδα, τδ ξίφος μο^ 
είναι περιττόν.» Τώ <797 διέπλουσεν αύθις τδν 
(όκεανόν. Τότε ή Αμερικανική κυβέρνησις ευγνω
μονούσα πρδς τδν άνδρα, ώρισεν αΰτώ χρηματικήν 
σύνταξιν, άλλά μετά παρέλευσιν ένδς έτους δ 
ΚοσκιοΟσκος, έπιθυμών νά Ορηνήση έκ τού σύνεγ
γυς τής πατρίδος τάς συμφορά;, έπανήλθεν είς 

(Ευρώπην καΐ άπέθανεν έν Ελβετία κατακρημνι- 

I σθεϊς μετά τοΰ ϊππου του έντό; βαράθρου- Καί 
■ ζών μέν έχειοαφέ,τησεν όσους δούλου; ειχεν εί; 

1 τά έν Ιΐωλοινία κτήματά του, άποθανών δέ κα
ί τέλιπε κληροδότημα προς εξαγοράν δούλων τή; 

ι Βιργινία; καί πρδς έκπαίδευσιν αυτών. Οθεν οί
Αμερικανοί πολϊται ϊ«α τιμήσωσι τοσαύτην άρε

τήν καϊ τοσαύτην γενναιότητα, άκοάδαντον δια- 
μείνασαν μετά τηλικαύτας συμφοράς, άνήγειραν τω 

ί Κοϋσκιόύσκω μνημεϊον άΐδιον.
Τδ άτμόπλοιον άπδ τού Westpoint καΐ πέραν 

πλέει μεταξύ δύο σειρών ύψηλών όρέων καΐ διέρχε
ται άπδ πολλά χωρία τόσον χαοίεντα, τόσον εύ- 
ποεπή καΐ γραφικά ώσεί έκτίσθησαν μόνον καϊ 
μόνον πρδς τέρψιν τών δρώντων αυτά. Οί ’Αμε
ρικανοί πολλά τών χωρίων τούτων δνομάζουσι 
πόλεις, καΐ δέν έχουσιν είς τοΰτο. μά τήν αλή
θειαν, πολύ άδικον, διότι διαφέρουσιν ούσιωδώ; 
τών ευρωπαϊκών χωρίων, άτινα άπδ τή; συστά- 
σεώς των μέχρι τή; συντέλεια; τών αιώνων ήσαν, 
είναι καΐ θά ήναι πάντοτε χωρία. Τ’ άμερικανικά 
τουναντίον χωρία κτίζονται έπ’ έλπίδι πάντοτε 
μελλούσης άναπτύξεως, δθεν βλέπεις πολλάκις 
τινά έξ αύτών, τά όποϊα, άν καί συνίστανται έκ 
δέκα ή ίκοσι» οικιών, είναι μολαταύτα άρχιτε- 
κτονικώ; δυμοτομημένα καί έχουσιν δλα ανεξαι
ρέτως μίαν έκκλησίαν έκ τοΰ πλειονοψηφοΰντος 
δόγματος, Sv τούλάχιστον ξενοδοχεϊον καί μίαν, 
πολλάκις, χρηματικήν τράπεζαν.

Τέλος έφθάσαμεν εί; ’Αλβάνην μετά τερπνότα- 
τον χαι γοητευτικώτατον πλοΰν. Τδ ατμοκίνητου 
αγκυροβολεί απέναντι μ,ιάς όδοΰ, ή μάλλον ειπεϊν 
μιάς λεωφόρου, έχούση; πλάτος εξήκοντα μέτρων 
καϊ εκατέρωθεν ώραία; οικοδομά;. Είς τδ αντί
περαν δέ άκρον αυτή; ύπάρχει τδ Καπιτώλιο» 
καθ’ δλα ομοιόσχημου πρδ; τδ έν Βασιγκτώνι. 
Ώς έκ τής θέσεώς της ή ’Αλβάνη είναι κέντρου 
ίκτεταμέυου εμπορίου, καί κατοικητήριου πολλών 
άρχαίων καϊ πλουσίων οικογενειών' χρησιμεύει δέ 
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θώσαμεν, άν καϊ μετά δυσκολίας, νά’ςρροφυλαχθώ- 
μεν άπδ δλας τάς παγίδας, ώστε, χάρις είς τήν 
πολυπειρίαν τοΰ Αρθούρου καί τών σοφών αύ
τού τεχνασμάτων διεφυλάξαμεν απαραβίαστα τά 
σκεύη καί τά άτομά μας, καϊ ήδυνήθημεν νά κα- 
ταλΰσωμεν εί; τδ ξενοδοχεϊον τής άρεσκείας η
μών. ’λλλ’ έν μέσω τή; γενικής εκείνης συγχύ
σεις, ής ιδέαν άμυδράν δύναται νά λάβη δ ανα
γνώστης, παρέστημεν μάρτυρες 'δράματος θλιβε
ρού άμα καϊ κωμικού. Συγχρόνως δηλαδή μεθ’ 
ήμών άπέβη είς τήν ξηράν μία οικογένεια γερ
μανική μεταναστεύσασα έκ τής πατρίδος της και 
μεταβαίνουσα εί; τήν Νότιον ’Αμερικήν. Άπηρτί- 
ζετο δ’ έκ τού πατρός, μιάς θυγατρός εικοσαε
τούς, δύο μικρότερων υίών καϊ τής μάμμης των 
όγδοηκοντούτιδος περίπου. Σημειωτέον δέ ότι ού
δείς αύτών ούδέ λέξιν ’Αγγλικήν έγίνωσκεν, ώ
στε ήτο λεία άνέλπιστος είς τούς άμαξηλάτα; 
καϊ τού; συντρόφου; των '. Προχωρεί τφόντι μετ 
ού πολύ εί; τών αμαξηλατών πρδς τδν οικογε
νειάρχην τδν Γερμανόν καϊ τδν διαβεβαιοΐ δτι ά- 
ναδέ/εται νά τδν μετακόμιση έν πάση ασφαλεία, 
χωρίς αυτός νά φροντίση περϊ ούδενδς, άντί ώ- 
ρισμένης αμοιβής. 0 δέ Γερμανός άκακος καϊ 
εύπιστο; ώ; όλοι οί χωρικοί τής πατρίδος του, 
ευχαριστεί τδν παρουσιασθέντα, τδν προπληρώ
σει καϊ αναμένει τήν μετακόμισιν. Μετ’ ολίγον 
δμω; ήρχισε νά σκέπτηται τίνι άρά γε τρόπςο ό 
γεννάδας έκεϊνο; έμάντευσε χωρίς νά έρωτήση, 
είς ποιον μέρος έπεθύμει νά κατευθυνθϊ). Τώ ήλθε 
τότε κατά νούν μία τις υπόνοια, έταράχθη καϊ 
ήθέλησε νά προβΐί εις διασαφήσεις. Αλλ ητο 
πλέον άργά, διότι ή μέν θυγάτηρ του είχεν ήδη 
άπέλθει ει; τι προστυχδν ξενοδοχεϊον, οί δέ υίοί 
του μετεφέρθησαν έντδς ένδς άτμοπλοίου άρτίως 
άποπλεύσαντος έκ τού λιμένο;, αύτός δέ καϊ ή 
γηραιά προμήτωρ, κατ’ άπόφασιν τοΰ αμαξη
λάτου, κατευθύνοντο διά τού σιδηροδρόμου είς 
Βούφαλο. Α; είκάση πας τι; τήν άπελπισίαν τών 
δύο ταλαιπώρων μεταναστών, τούς όποιους πα
ρηγόρησαν δτι μετά μίαν ώραν 0 άνακτήσωσι 
τήν θυγατέρα των καϊ μετά δύο ήμέρας τούς 

υίού; των
Διαμείναντες άπό πρωίας μέχρις έσπερας εις 

’Αλβάνην, έξηκολουθήσαμεν, προτροπή τού ταγ
ματάρχου, τήν άγουσαν πρδς τούς κατα^ρακτας 
τού Νιαγάρρα, δπου δ σϊρ Ιάκωβο; επεθύμει ν 
απαλλαγή τού βίου, μετά πόθου δμως ήμέρα τή 

ημέρα; έλαττουμένου.

4>ς σταθμό; τοϋ μεταξύ Νοτίου καϊ Βορείου ’Α· 

μερικής γιγαντιαίου έμπορίου.
’Εν τούτοις έτέθη καϊ ή σανϊς ή δίκην γεφύρας 

χρησιμεύουσα εις τήν άπόβασιν τών έπιβκτών. 
Είς τήν άκραν αυτής συνωθούνται οι άμαξηλάται 

τών ξενοδοχείων, προτείνοντες τά έντυπα προ
σκλητήριά των, άνηρτημένα είς τό άκοον παρα 
φύσιν μακρών μαστίγων, καί διά τών βλεμμά
των και τής φωνής προσπαθούντες νά άγρεύσωσι 
τδν ξένον. 00εν άκούεις άδιαλείπτως μίαν μου
γκήν αρμονίαν ή, κάλλιον είπεΐν, βαβυλωνίαν έν 
μέβςο τή; οποία; μία πρδ πάντων λέξι; κωφαίνει 
τδ ού; σου. ή λέξις ίνοδοχτΐον. Από τινων έτών 
ή αστυνομία άπηγόρευσεν είς τδν άπληστου τού
τον συρφετόν τών αμαξηλατών νά άναδαινη έπϊ 
τών άτμοπλοίων, διότι συνελάμβανον του; τα- 
ξειδιώτας δ.ά τή; βία; χαΐ ώ;άν ήσαν κτήματα 
αυτών αναφαίρετα, τού; μετεκόμιζον δπου ηθε- 
λον, διέΘετον κατ’αρέσκειαν τά σκεύη των καί 
τού; ήνάγκαζον έπί τέλους νά τού; πληοώνωσιν 
δσα άπεφάσιζεν ή πλεονεξία των. Φαντάσθητι 
λοιπδν όποιο; Θόρυβο; έγίνετο ει; τήν αφιςιν έκα
στου άτμοπλοίου, κομίζοντο; συνήθως οκτακό
σιους έως έννεακοσίους έπιβάτας ! σήμερον δμως 
τά πράγματα μετεβλήθησαν.

— Τώρα, κύριοι, είπεν δ’Αρθούρος αποτεινό
μενος πρδς τδν σίρ Ίωάννην καί πρδς έμέ, σά; 
παρακαλώ νά προσέχητε πολύ εί; δλους αυτούς 
τούς άμαξηλάτας, καϊ τούς άλους τού; προσμέ- 
νοντά; μα; εις τήν ξηράν. Θά σά; όμιλήσωσιν, 
άλλ’ ύμεΐ; μή άποκριθήτε δ,τι καί άν σά; εϊ- 
πωσιν’ ίσως σάς έρωτήσωσι τι ωρα είναι, η 
έάν έταξειδεύσατε εϋαρέστως. Προσέξετε! δι
ότι άμα κακή μοίρα εκβάλετε τδ ώρολόγιον, 
ή προφέρετε μίαν μόνην λέξιν, προσποιούν
ται δτι έκλαμβάνουσι τδ κίνημα έκεϊνο τής χει- 
ρδ; ή τήν λέξιν ώς διαταγήν, και πάραυτα ό μέν 
αρπάζει τδ κιβώτιόν σας, ό δέ τήν πιλοθήκτ.ν, 
ένώ τρίτος σάς σύρη πρδς τήν κοκκινόχρουν άμα
ξαν του, καί σάς μετ'κομίζει Θέλοντας καί μή 
θέλ.οντα; είς όποιον ξενοδοχεϊβν κρίνη εύλογον. 
Ευτυχεί; δε δσοι δέν πεοιέλθωσι κατόπιν εΐ; τήν 
ανάγκην νά ζητώσι τηλεγραφικώ; εί; Καναδά, ή 
είς Βούφαλο τδ άποπλανηθέν κιβώτιόν των, δπερ 
ανευρίσκεται ... ενίοτε.

— ’Αρκεί, είπεν δ ταγματάρχης, θά διαμεί- 
νωμεν απέναντι δλων τών αμαξηλατών άκίνητοι 
ώ; στήλαι άλατος καί σιωπηλοί ώς δ Αρποκοάτης. 
Μετά τοϋτο άπέβημεν εις τήν ξηράν καί κατωρ-

Οί άμερικανικο1. σιδηρόδρομοι έχουσι πάντη ί- 
διό^υθμον τύπον, καί πρώτον μέν διακρίσεις είς 
τάς θέσεις δέ ύπάρχουσιν, άλλ’ έπικρατεϊ άκρα 
ίσότης έν τοϊς σιδηροδρόμοις, ώς καϊ έν τοϊ; Οεά- 
τροις, δεύτερον δέ αί άτμάμαξαι είναι κατασκευ
ασμένα·. πολύ διαφόρως τών γαλλικών. Φαντά- 
«θητε πιβώτια τέσσαρα ή πέντε περιέχοντα θρο
νιά ξύλινα, κινητά πρδς ευκολίαν τού καθημένου 
δστις, υπαρχούσης συγκοινωνίας μεταξύ τών Κι
βωτίων, δύναται νά περιπατή άπδ τοΰ ένδς ά
κρου τών αμαξών τής συνοδείας είς τδ άλλα, καϊ 
νά άλλάζη κατά τδ δοκοΰν Θέσιν ένώ’αί άτμάμα- 
ξαι κινούνται. Εν ώρμ χειμώνος Sv πύραυνον 
θερμαίνει δλην τήν συνοδείαν Είς τάς άτ- 
μαμάξας ταύτας ύπάρχουσι πρδς τούτοις τρία 
χωριστά δωμάτια’ τδ πρώτον περιέχει άνάκλιν- 
τρον καταλαμβανόμενου συνήθως άπδ τδν προ- 
στυχόντα, τδ δεύτερον χρησιμεύον άντί κωμμοτη- 
ρίου, περιέχει ψυχρότατον ύδωρ καί ποτήριον ά- 
νηρτημένον άπδ τού τοίχου, καϊ τέλος έπϊ τής 
θύρας τού τρίτου δωματίου άναγινώσκεται ή έξής 
επιγραφή' Water closet. Καθ’ όδόν άναβαί- 
νουσιν έπϊ τών άτμαμαξών μικρά παιδία, τά ό
ποια περιφερόμενα πωλούσιν εί; τού; έπιβάτας 
γλυκίσματα, έφημερίδας, βιβλία καϊ σιγάρα' ά- 
φού δέ πωλήσωσιν δσα δυνηθώσι καταβαίνουσιν 
είς τδν έπόμενον σταθμόν καϊ έπαναλαμβάνουσι 
τήν αυτήν έργασίαν καϊ είς τά; άλλας συνοδείας. 
Οί ’Αμερικανικοί σιδηρόδρομοι δέν έχουσιν έκα- 
τέρωθεν φράκτα; ώστε συχνάκι; έπϊ τών ράβδοιν 
τής όδού κατακλίνονται διάφορα κτήνη καϊ πρδ 
πάντων δαμάλεις. ‘θ μηχανικός λοιπόν τής άτ- 
μαμωξης διά ν’ άποδιώξη έκείθεν τά ζώα ταύτα 
πιέζει τδ συρικτήριον, οθεν έκπέμπονται διαβολι
κοί συριγμοϊ, άλλ άν τούτο δέν ίσχύση καϊ τδ 
ζώον δέν σαλεύση, νομίζετε δτι ή συνοδεία στα
ματά, ή δτι συμβαίνει άπευκταϊόν τι; παντά- 
πασιν, διότι αί άμ,ερικανικαϊ άτμομηχαναϊ έ- 
χουσιν έπϊ τούτοι κατέμπροσθεν σιδηρούν έμβολον 
έν εϊδει πτΰου, κκλούμενον ώ; έκ τή; χρήσεώ; του 
δαμα.ίοδιώχζης. Επομένως ή δάμαλις έάν κωφεύση 
εί; τδ μήνυμα τής συρίκτρας άποδιώκεται καϊ 
μάλιστα άνεπιστρεπτεί’ έάν δέ ό οδοιπόρος προ- 
βάλλη τήν κεφαλήν άπδ τού θυριδίου τή; άτμα- 
μάξη; βλέπει ένίοτε δαμάλεις ίπταμένας εΐ; τδν 
αιθέρα καϊ κατα*πτούσας  ύστερον νεκρά; κατά 
γής. Τούτο εϊναι άπόδειξις'δτι δ δαμαλοδιώκτης 
έξ·τόλεβε τδ καθήκόν του, καϊ έτιμώρησεν 2ν *-  
•ΰνετόν ζώον.

’Επειδή δέ τά τοιαΰτα συμβάντα συχνότατα έ- 
πανελαμβάνοντο έγεινε νόμος μή έπιτρέπων είς 
τού; κτηνοτρόφους νά ζητώσιν άπδ τάς εταιρείας 
τών σιδηροδρόμων άποζημίωσιν διά τάς οΰτω πως 
διοίκομένας δαμάλεις. ("Επεται ή συνέχεια).

TO ilOOAOWION
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.

ΤΰΟ
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΥΙΙ

Μέρος πρώτον Κεφάλαιον πρώτον

Ο ’Επιβάτης

Περί τά τέλη Μαΐου τού έτους 1690 τδ υπδ 
τού πλοιάρχου Δανιήλ διοικούμενον τριίστιον 
πλοϊον Λικόρνη άνεχώρησεν έκ ί’οχέλης διά Μαρτι- 
νικήν' ήτο δ’ αυτό έξωπλισμένον μέ δώδεκα τηλε
βόλα μέτριας όλκής, διότι τότε, έφισταμένου τού 
πρδς Αγγλους πολέμου, συνεχέστατα οί Ισπανοί 
πειραταϊ^έφαίνοντο κατά τάς Αντίλλας, μ. δλας 
τάς συνεχείς καταδιώξεις τών καταδρομέων ή
μών.

Μεταξύ τών ούχί πολυαρίθμων έπιβατών τής 
Λικόρνη; ήτο καϊ ό σεβάσμιος πάτερ Γρίφων, έκ 
τού τάγματος τών ’Αδελφών τού Κηρύγματος, 
δστις έπέστρεφεν είς τήν Μαοτινικήν, διά νά ά- 
ναλάβη τήν εφημερίαν τής ενορίας Μακούβα, τήν 
όποιαν κατεϊχεν άπό τινων έτών πρδ; μεγίστην 
εύχαρίστησιν τών κατοίκων καϊ τών άργυοωνή- 
των τής συνοικία; ταύτης.

0 ολ.ως έξαιοετικδς βίος τών αποικιών, αϊτι- 
νε; σχεδόν τότε ήσαν είς άδιάληπτον πόλεμον 
πρός τού; Αγγλους, τούς Ισπανούς καί τούς Κα- 
ραΐβας, καθίστα τήν θέσιν τών ιερέων τών Αν- 
τιλλών ίδιάζουσαν, διότι υπεχρεούντο ούτοι ούχί 
μόνον νά κηρύττωσι, νά έξομολογώσι, νά μετα- 
λαμβάνωσι τού; χριστιανού; των, άλλ.’ άκόμη 
καϊ νά τού; συνδράμωσιν άμυνομένου; κατά τών 
συνεχών προσβολών τών έχθρών των παντδ; έ
θνους καί παντός χρώματος.

0 τού έφημερίου οίκος ήτο, καθώς καϊ αί λοι
ποί κατοικίας, έπίσης μεμονωμένο; καϊ έκτεθει- 
μένος είς Θανατηφόρους έπιθέσει;' ώστε πολλά- 
κι; ό πάτερ Γρίφων, τή βοήθεια τών δύο νίγρων 
του έχαρακώθη όπισθεν χονδροειδεστάτη; θύρας έκ 
ξύλου ακαζού διά νά άποκρούση μέ σφοδρόν καϊ 
καλώς διευθυνόμενον πύρ τούς έπιτιθεμένΟυς.

Καθηγητής άλλοτε τής γεωμετρίας καϊ τώ*  
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ριχαρώς περί ευδαιμονίας, ήν δέν,έδυνατο να έ- 
πιθυμήση, .διότι μέ δλην τήν έκλελυμίντ.ν δίαι
ταν τών Κρεολών, ή καθαοότης τών ηθών του ου
δέποτε διεψεύσθη.

Δύναταί τις νά τδν κατηγορήση ότι ήγάπα τδ 
καλόν κρέας, όχι ότι κατεχοάτο αΰτού (διότι 
ήρκεΐτο μόνον άπσλαύων τά αγαθά τά όποια δ 
Θεός μάς δίδει)’ ήγάπα τακτικώς νά δμιλή 
περί συνταγών καρυκευμάτων, πώς νά ψήνη κα
λώς τά πτηνά, πώς νά βράζη καλώς τούς ιχθύς 
η πώς νά διατηρή έπί πολύ έν τή σακχάρει τάς 
ευώδεις όπώρας τών τροπικών’ ενίοτε μάλιστα ή 
περί τά τοιαϋτα αίσθηματικότης του έπετείνετο, 
όταν έδιηνεΐτο γεύματά τινα έν τ® μέσω τών 
δασών ή είς τά πλευρά τής νήσου, ό πάτερ Γρι- 
οών μεταξύ τών άλλων κατείχε τδ μυστικόν τοϋ 
καρυκεύειν χελώνας, ού ή γραφική διήγησις έ- 
ξήρκει δπως παρά τοίς άκροαταϊς του διεγείρη 
πείναν τρομακτικήν. Μεθ δλην δέ τήν μεγάλην 
καί αδιάλειπτου όρεξίν του, δ πάτερ Γριφών έξη- 
κολούθει τηρών τάς νηστείας του, τάς όποιας πα
πικόν θέσπισμα είχε καταστήσει ήττον έν Αντίλ- 
λαις καί Ινδική ή έν Ευρώπη αΰστηράς. Είναι δ’ 
ανωφελές νά είπωμεν δτι δ σεβάσμιος ίερεύς πα- 
ρήτει τδ λαμπρότερον γεύμα, οσάκις έπρόκειτο 
νά έκτελέση τά θρησκευτικά του καθήκοντα πρδς 
πτωχόν τινα αργυρώνητον, δτι οΰδείς ήτο μάλ
λον αύτοϋ εΰαίσθητος, έλεήμων καί οικονόμος, 
θεωρών τδ ολίγον δπερ είχεν ώς περιουσίαν τών 
δυστυχών.

Οΰδέποτ’ αί παρηγορίαι του, αί συνδρομαί του 
έλειπον άπδ εκείνους, ο'τινες είχον χρείαν’ άπας 
δέ τοϋ χριστιανικού του καθήκοντος έκπληρω-’ 
θέντος εΐργάζετο φαιδρώς καί άνδρικώς είς τδν * 
κήπόν του, έπότιζε τά φυτά του, έκαθάριζε τά 
δένδρα, έδιόρθου τούς παρόδους. Τδ δ’ εσπέρας 
ήγάπα νά άναπαύηται έκ τής σωτηρίου καί ύ- 
γειεινής έργασίας του, μετόχων τού γαστρονομι
κού πλούτου τού τόπου-

Τδ ποίμνιόν του οΰδέποτε άφινε κενήν τήν ά- 
ποθήκην ή τδ έστιατόοιόν του. Η ωραιότερα δ- 

ί πώρα, τδ ώραιότερον θήρευμα ή αλίευμα, άκρι- 
■ βώς πάντοτε τώ έστέλλετο. Ηγαπάτο καί ηΰλο- 
' γεϊτο παρά πάντων, έλαμβάνετο ώς διαιτητής 
ι είς άλας τάς διαφοράς των καί ή «πόφασίς του ύ“ 

πήρχε τελεσίδικος.
Τδ εξωτερικόν τοΰ πάτερ Γριφών άνταπεκρί- 

νετο εντελώς πρδς τήν ιδέαν, ήν μεθ’ δσα περί 
τοΰ χαρακτήρός του είπομεν, δύναταί τις νά σχη-

μαθηματικών διατελέσας, καί κεκτημένος θεωρη- , 
τικάς γνώσεις αρκούντως εΰρείας τής στρατιω
τικής αρχιτεκτονικής, δ πάτερ Γριφών’έδωσεν έ" 
ξαιρέτους γνώμας εις τούς άλλεπαλλήλους διοι- > 
ζητάς τής Μαοτινικής, περί κατασκευής διαφό

ρων οχυρωματικών έργων. ■
0 κληρικός ούτος έγνώριζε κάλλιστα την λιθο

τομίαν καί τήν ξυλουργικήν’ έχων δέ γνώσεις 
βοτανικής καί κηπουρικής καί κεκτημένος πνεύ
μα έφευοετικδν, δραστικότητα σπανίαν, θάρρος 
μέγα, ήτο άνθρωπος πολύτιμος ύια την αποικίαν 
και ιδίως δια τήν συνοικίαν έν γ, κατωκει.

0 ευαγγελικός λόγος δέν είχεν ίσως έν τώ στό- 
ματί του δλην τήν επιθυμητήν καλλιλογίαν, διότι 
ή φωνή του ήτο δύσηχος καί αί παρακελεύσεις 
του ήσαν σκληρκί, άλλά ή ηθική έννοια ήτα ε
ξαίρετος, ουδέ άπέβαλλέ τι τής χάριτος.

Ετέλει τήν λειτουργίαν έν ταχύτητ·., καί τοϋ
το τώ έσυγχώρουν, διότι πολλάκις διαρκούσης 
αυτής, ήναγκάσθη νά τήν άφήση είς το μέσον 
ένεκα έπιθέσεως Αγγλων αιρετικών ή καραϊβών εΐ 
δωλολατρών, καί καταβαίνων άπό τοΰ άμβωνας, 
άπδ τοϋ όποιου έκήρυττε τήν ειρήνην καί ομό
νοιαν, νά τεθή πρώτος έπί κεφαλής τοϋ ποιμνίου 
του προς άμυναν.

ής πρός τούς τετραυματισμένους καί τούς 
αιχμαλώτους, μόλις τής συμπλοκής τελειουμέ- 
νης, δ αγαθός ίερεύς έβελτίου καθ όσον έδύνατο 
τήν θέσιν των, καί έπεμελεϊτο διά πάσης φροντί
δας τάς πληγάς, τάς όποιας είχον λάβει.

Δέν έπιχειροϋμεν ν άποδείξωμεν ότι ή δια
γωγή τοϋ πάτερ Γρίφων ήτο κατά πάντα όρον κα
νονική, ούτε νά λύσωμεν τό ζήτημα τοϋτο, τό 
τοσάκις λελυμένον—Κατά ποιαν περίπτωσιν οι 
κληρικοί δικαιούνται νά ΰπάγωσιν είς τόν πόλε
μον;— ’Επί τοϋ αντικειμένου τούτου δέν θά ε- 
πικαλεσθώιεεν ούτε τοΰ αγίου Γοηγορίου, ούτε τοϋ 
Δέοντος δ' τό κύρος’ θά είπωμεν μόνον ότι δ 
άξιος έκεϊνος ίερεύς έπραττε τό καλόν καί άπέ- 
κρουε το κακόν πάση δυνάμει.

Χαρακτήοος εύθέως καί γενναίου,'απλοϊκού καί 
φαιδρού, ό πάτερ Γρίφων ήτο πονηρός εχθρός καί 
σκώπτης τών γυναικών’ τό δέ ίεροσπουδαστή- 
ριον αύτοϋ ήτο διηνεκής έλεγχος τών θυγατέρων 
τής Εύας, τών πειρασμών αυτών και τών μετά 
τού δφεως διαβολικών συμμαχιών των. Πρδς έ
παινον όμως τοΰ πάτερ Γρίφων δφείλομεν νά εί- 
πωμεν ότι είς τούς άνευ κακεντρεχείας σαρκασμούς 
του, οΰδέν έτρεφε μίσος ή πείσμα' ήγειεύετο <ε

ματίση περί αΰτού. Ητο άνθρωπος πεντηκοντού
της τδ πολύ, ρωμαλέος, ενεργητικός καί άκού- 
φαστος. Η μακρά έκ λευκού ερίου έσθής του έκά- 
λυπτε τούς εΰρεϊς ώμους του καί κεκρύφαλος 
φαιόχρους έσκέπαζε τήν φαλακράν κεφαλήν του. 
Τό εύχρουν πρόσωπόν του, ό παχύς πώγων του, 
τά εΰρέα καί κοκκινόχροα χείλη του, ή μακρά 
καί πρός τδ άκρον πλατυνομένη ρίς του, οί μικροί, 
ζωηροί καί στακτόχροες οφθαλμοί του τώ έδιδον 
ομοιότητά τινα πρδς τδν Ραβελαί’ άλλ’ δ,τι έ" 

» z » » ' ιχαρακτηρι,ε προ πάντων την φυσιογνωμίαν του, 
ήτο σπανία τις έκφρασις ειλικρίνειας, άγαθότη- 
τος, τόλμης καί αθώας φιλεμπαικτικότητος.

Καθ ήν «τιγμήν άρχεται ή διήγησις αυτή, ό 
πάτερ Γριφών, όρθιος ίστάμενος εις τδ όπισθεν 
τού πλοίου, συνωμίλει μετά τοϋ πλοιάρχου Δα
νιήλ’ έκ τής ευκολίας δέ μεθ’ ής έτήρει τήν ι
σορροπίαν του έπί τοϋ έπί τών κυμάτων -κυλιομέ
νου εκείνου πλοίου, έφένετο δτι ό ίερεύς άπδ πολ- 
λού ήδη ήτο έξησκημένος είς τά τής θαλάσσης.

0 πλοίαρχος Δανιήλ ήτο παλαιός λύκος τής 
θαλάσσης’ άμα άπεμακρύνετο τής παραλίας έγκα- 
τέλειπε τήν διοίκησιν τοϋ πλοίου του είς τδν 
πλωράτην ή εις τδν υποπλοίαρχον καί έμέθυε πά
σαν εσπέραν. Συνεχώς μεταξύ Ραχέλης καί Μαρ- 
τινικής ταξειδεύων, είχεν έξ Αμερικής φέρει τδν 
πάτερ Γριφών, ώστε ούτος συνειθισμένος είς τήν 
φιλοποσίαν τοϋ πλοίαρχου, ήγ ρύπνει έπί τών τοϋ 
πλοίου, διότι, καί τοι μή έχων τήν ναυτικήν ε
πιστήμην τοϋ πάτερ Φουρνιέ καί άλλων συναδέλ
φων του κληρικών, έκέκτητο όμως άρκούσας θεω
ρητικής έν τή θαλάσση γνώσεις’ διότι πολλά
κις ό ίερεύς ούτος είχε διέλθει τδ μεταξύ Μαρτι
νίκας καί Αγίου Δομίγγου πέλαγος καί τδ μεταξύ 
τή; ηπείρου έπί πλοίων καταδρομικών, τά όποια 
έζέβαλλον πάντοτε τδ δέκατον τών λειών αύτών 
διά τάς έκκλησίας τών ’Αντιλλών.

Η νύξ έπλησίαζεν, δ δέ πάτερ Γριφών έπνεε 
μεθ ηδονής τήν οσμήν τού δείπνου δπερ ήτοίμα- 
ζον είς τήν πρώραν. Επί τέλους δ υπηρέτης τοϋ 
πλοιάρχου ήλθε νά είδοποιήση τούς έπιβάτας, δτι 
τδ τραπέζιου ήτο έτοιμον, δύο δ’ ή τρεις μόλις 
άντιστάντες είς τήν ναυτίασιν είχον σπεύσει είς 
τήν πρόσκλησίν του.

ό πάτερ Γριφών ηΰλόγησε τά εδέσματα, μό
λις δ’ έκάθησαν, δτε άνοιχθείσης τής θύρας, ή- 
κούσθησαν οί επόμενοι λόγοι άπαγγελθέντες διά 
γασκονική; προφοράς.

— Πιστσύω δά, κίρ πλοίαρχε,1 δτι θά ύπάρχφ

κάμμία μικρά θέσις διά τδν ιππότην Κρουστιλ- 
λάκ.

Ολοι οί συνδαιτυμόνες έστρεψαν περιέργως καί 
έπειτα έζήτησαν νά άναγνώσωσιν έπί τοΰ προσώ
που τοϋ πλοιάρχου τήν έξήγησιν τή; παραδόξου 
ταύτης έμφανίσεω;’ άλλά καί ό πλοίαρχος έμενε 
κεχηνώς, παρατηρών τδν νέον ξένον του μέ ήθος 
έκπλήξεως.

— Μπά! καί ποϊος είσθε; Δέν σάς γνωρίζω. 
, Από πού διάβολον ήλθατε, κύριε ; ανέκραξε τέλος.

—Αν ήρχόμην άπδ τδν διάβολον, ό καλός αΰ
τδς πατήρ. . . καί δ Γασκώνος ήσπάσθη τήν 
χεΐρα του πάτερ Γριφών, ό καλός αΰτδς πατήρ 
θά μ εστελλε γρήγορα οπίσω, λόγων μοι. Τπα- 
γε οπίσω μου Σατανά.

— Αλλ άπδ πού έρχεσθε, κύριε ; άνέκραξεν 
δ πλοίαρχος απορών διά τδ θάέρος καί τήν φαι- 
δρότητα τοϋ άπροσδοκήτου αΰτού ξένου. Ουτω 

I δέν παρουσιάζεται κάνεις είς έν πλοϊον. . . Σεις 
δέν είσθε εγγεγραμμένος εϊς τδν κατάλογον τών 
επιβατών μου. . . ’Επέσατε λοιπόν άπδ τδν Ου
ρανόν ; . ..

— Πρδ ολίγου ήλθα άπδ τδν διάβολον, τώρα 
ήλθα άπδ τδν ουρανόν! Μά τήν πίστιν μου, κυρ 
πλοίαρχε, ούτε θεοί, ούτε διάβολοι είνε οί πρό
γονοί μου. . . Εγώ. . .

—— Δέν πρόκειται τώρα δι’ αΰτό, έφώνησεν δ 
πλοίαρχος’ άλλ’ άποκρίθητέ μοι πώς είσθε έδώ ;

‘θ ιππότης έλαβεν ήθος μεγαλοπρεπές.
— Θά ήμην άνάξιος άπόγονος τής εΰγενοϋς οι

κογένειας τών Κρουστιλλάκ, μιας τών άρχαιοτέ- 
ρων οικογενειών τής Γουιάννης, άν έδίσταζα τδ 
παραμικρόν νά ευχαριστήσω τήν νόμιμον περιέρ
γειαν τοϋ έκλάμπρου κυρίου πλοιάρχου.

— Τέλος πάντων ! θά μάς κάμης αύτήν τήν 
χάριν, εϊπεν δ πλοίαρχος.

Μή λέγετε δτι αΰτδ εινε χάρις, πλοίαρχε, 
άλλ. εϊπετε δτι εϊνε δίκαιον. Πίπτω είς τδ πλοΐόν 
σας ώς βόμβα, θαυμάζετε . . αΰτδ είνε φυσικώ- 
τατον. Μ έρωτάτε πώς έπεβιβάσθην, αΰτδ εϊνε 
δικαίωμά σας. θά σάς άποκριθώ, >.αί αΰτδ είνε 
χρέος μου. Καί δταν εύχαριστηθήτε καθ’ ολο
κληρίαν άπδ τάς έξηγήσεις μου, θά μοί τείνητε 
τήν χεΐρα, λέγοντες « Πολύ καλά, ίππότα, κά- 
Οησε μαζί μας εις τήν τράπεζαν. » ’Εγώ δέ θά 
σάς άποκριθώ. — «Πλοίαρχε, δέν άρνοϋμαι, διότι 
αποθνήσκω τής πείνης. Ευλογημένη έστω ή προσ
φορά σου.® Καί άφού εΐπω αΰτά θά είσδύσω 
μεταξύ τών δύο αύτών εΰγενών κυρίων, θά γεί-
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μέσον τών δυσχερεστέρων θέσεων, έκ τών όποιων 
έξήρχετο πάντοτε τολμηρώ;, διότι άν ήτο τυ
χοδιώκτης καΐ ψεύστη; ώς Γασκών, ήτο δμως ί- 
σχυρογνώμων καΐ σιδηροκέφαλος ώς Βρετανός.

Εως τότε ή ζωή του ήτο σχεδόν όμοια πρός 
τή ν τών έν Βοημία λοιπών συναδέλφων του. Πρω
τότοκος υίός πτωχής Ι'ασκωνικής οικογένειας, Αμ
φιβόλου εύγενείας μετέβη δπως έπιδιώξη τύχην εις 
Παρισιού;’ άλ.ληλοδιαδόχως δέ γινόμενος έπις·ά· 
τη; μιάς εταιρίας έπΐ τών άπωλολότων τέκνων, 
υπηρέτης τή; ακαδημίας, καπνοδοχοκαθαριστής, 
υ.άγειρο;, διανομεύ; σατυρών κα*.  εφημερίδων τή; 
όλλανδίας, πολλάκις έπαρουσιάσθη ώς διαμαρ- 
τυρόμενος, προ τιθέμενος δήθεν ν*  έγκολπωθη 
την καθολικήν θρησκείαν διά νά λάβη τά πεντή- 
κοντα σκοΰδα τά όποϊα δ Κ. Πελισσόν ίπλήρω- 
νεν εις πάντα νεόφυτον έκ τοΰ ταμείου τών κα
τηχουμένων. ’.Ανακαλυφθείση; τής απάτης αύτοΰ 
κατεδικάσθη’είς μαστίγωσιν καΐ εις ειρκτήν, καΐ 
τήν μέν μαστίγωσιν ύπές-η, τήν δέ είοκτήν άπέ- 

φυγε·
Τά διατάγματα περί μονομαχιών ήσαν τότε αύ- 

στηρότατα' μιά λοιπόν τών ημερών δ ιππότης ά- 
πήντησε κατά τήν όδόν περίφημόν τινα σπαθί- 
στήν ονομαζόμενου Φοντενεήν. ό σπαθοκοούστης 
ούτο; έλθών κατ έπάνω τοΰ τυχοδιώκτου τόν 
ώθησεν είπον — Στάσου, είμαι Φοντενεής ό Σπα- 
θοκρούστης. »—« Κα*.  έγώ είμαι Κρουστιλλάκ δ 
Κανονοκρούστης » άπήντησεν ό Γασκόνος. Μονο
μαχία; έπελθούσης, δ Φοντενεής έφονεύθη καί δ 
Κρουστιλλάκ ήναγκάσθη νά φύγη δπως απαλλαγή 
τών καταδιώξεων.

ζΟ ιππότης έτυχε πολλάκις ν άκούση περί τών 
άπιστεύτων περιουσιών, αΐτινες έπιτυγχάνονται 
είς τάς νήσους’ άνεχώοησε λοιπόν είς ϊ*οσέλλην,  ίλ- 
πίζων νά εύρη πλοϊόν τι δπως έκεϊθεν μεταβή εις 
’Αμερικήν. ’Εταξείδευεν δτέ ρέν πεζός, δτέ δέ 
έπΐ Ιππων έπιστρεφόντων, καΐ άλλοτε είς αμάξια. 
Ελθών δέ είς ‘Ροσέλλην, ωφειλεν ούχί μόνον νά 

πληρώση τά διόδια είς τό πλοϊον, άλλά νά έπιτύ- 
. χη παρά τοΰ λιμενάρχου τήν άδειαν δπως άπέλ- 

θη είς ’Αντίλλας" Τά δύο ταΰτα πράγματα ήσαν 
εξίσου δύσκολα, διότι οί έκπατρισμοΐ τών δια' 
μαρτυοομένων τού; δποίου; δ Λουδοβίκος ΙΔ\ 
ήθελε νά έμποδίση καθίστων τήν αστυνομίαν τών 
λιμένων λίαν αύστηράν καΐ τό ταξείδιον τή; Μαρ- 
τινική; άπήτει δαπάνην δκτακοσίων ή έννεακοσίων 
λιτρών.

Φθάσα; εί; Βοσίλλην μέ δέκα σκούδα είς τ» 

νώ μικρός, μικρούτσικο; διά νά μή τού; στενό- ; 
χωρώ, τουναντίον μάλιστα, επειδή τό κύλισμα 
τοΰ πλοίου εινε σφοδρότατον. . .

Κα*.  ταΰτα λέγων έξετέλεσε κατά γράμμα τόν 
λόγον του. Ωφελούμενος έκ τή; γενικής έκπλή- 
ξεως, έτοποθετήθη μεταξύ δύο συνδαιτυμόνων, 
καί εύρέθη μετ ου πολύ έφωδιασμένος μέ τό πο- 
τήριον τοΰ ενός, μέν τήν δθώνην τοΰ ετέρου, μέ 
τήν περόνην ένός τρίτου, τών γειτόνων του άπο- 
ρούντων έπΐ τοϊς γενομένοις.

όλα ταΰτα έξετελέσθησαν μετά τοσαύτης τα
χύτητας, αδιαφορίας, αταραξίας κα*.  τόλμης, ώ
στε οί συνδαιτυμόνες τοΰ έκλαμπρου πλοιάρχου 
καΐ ό έκλαμπρο; πλοίαρχος αυτό; δέν επραξεν άλ
λο είμή νά ρίψη βλέμμα έπ*.  μάλλον καΐ μάλ
λον περίεργον κα*.  θαυμαστικόν έπΐ τοΰ ιππότου 
-Κρουστιλλάκ.

*0 τυχοδιώκτη; ούτο; έφερεν υπερηφάνω; πα
λαιόν ίμάτιον έξ υφάσματος άλλοτε πρασίνου, άλ
λά τότε κυανο-κιτρινοχρόου" τά έμβαλωμένα υ
ποδήματά του ήσαν τοΰ αύτοϋ χρώματος, αί 
κνημίδες του άλλοτε πορφυρόχροοι, είχον τότε 
χρώμα ρόδου ανοικτού, καΐ είς τινα μέρη ήσαν ύ- 
πεδραμμέναι μέ λευκόν βάμβακον’ άρχαϊος τε- 
λαμων κεκοσμημένο; μέ κοσμήματα έκ ψευδοχού- 
σου, δ όποιος είχε χρώμα ορειχάλκου πλέον, 
συνείχε μακρόν ξίφο; έπΐ τοΰ δποίου δ ιππότη; 
έστηρίζετο εϊσελθών μέ ύφος στρατ άοχου. ‘θ κ. 
Κρουστιλλάκ ήτον άνθρωπος ύψηλοΰ αναστήμα
τος καΐ ϋπερμέτρως ισχνός, έφαίνετο δέ ηλικιω
μένο; άπό τριάκοντα ες μέχρι τεσσαράκοντα έ
τών, η κόμη του κα*.  αί όφρεϊ; του εϊχον χρώ
μα ϊάσπιδο;, τό πρόσωπόν του ήτον δστώδες, 
φαιόχρουν κα*.  κοϊλον. Είχε μακράν ρϊνα, μικρούς 
οφθαλμού; εκτάκτου ζωηρότητος καΐ στόμα δπερ· 
μέγεθος' ένΐ λόγω ή φυσιογνωμία του έδείκνυε 
προπέτειαν μεγάλην κα*.  ματαιοφροσύνην ανυπό
φορου

‘Ο κ. Κρουστιλλάκ είχε περί αύτοΰ μυθώδη 
πεποίθησιν, έξ έκείνων αίτινε; άπαντώνται παρά 
τοϊ; μεσημβρινοί;. ’Ετυφλοΰτο τοσοΰτον περί τή; 
αξία; του καΐ περί τών φυσικών χαρίτων του, 
ώστε δέν ένόμιζε γυναίκα; ικανά; νά τώ άνπτώ 
σιν, δ δέ κατάλογο; τών παντοειδών’αύτοΰ’θριάμ- 
βων ήτο απεριόριστο;. Αν τά παχυλώτερα ψεύδη 
τώ ήσα; έφικτά, είχεν δμω; κα*.  αληθή γενναιό
τητα καί τινα εύγένειαν χαοακτήρος. ‘11 φυσική 
δ’ αύτη άνδρία του ηνωμένη μέ τήν τυφλήν πρός 
έαυτόν πεποίθησιν του, τόν ωθούν ένίοτε εί; τό Ι

θυλάκιόν του, καΐ φέρων ύπο μάλην τά δλίγα 
του έπιπλα, τήν δέ μακράν σπάθην του εί; τήν 
πλευράν, κατίλυσεν είς άθλιόν τι καπηλεϊον, έν 
τώ όποίω έφοίτων οί ναΰται. ’Εκεϊ έμαθεν ότι 
πλοϊόν τι δνόματι Λικόρνη ήτοιμάζετο νά άπο- 
πλεύση έντό; δλίγων ημερών.

Δύο έκ τών άνθρώπων τοΰ πλοίου τούτου διη- 
τώντο είς τό αύτό καπηλεϊον, τό δποΐον δ ιππό
της έξελεξατο ώς κέντοον τών έργασιών αύτοΰ’ 
είνε δέ μακρόν νά διηγηθώμεν διά τίνων ψευδών 
καΐ δόλων, διά τίνων μυθωδών υποσχέσεων, διά 
τίνων συνδυασμών έπέτυχε νά έμπνεύση ένδια- 
φέρον ύπέρ έαυτοΰ, είς ένα τών άνθρώπων έ
κείνων δστι? χρέος εϊχε νά πληροί υδατος ■ 
βαρέλια τοΰ πλοίου και έπισκευάζη αύτά, ώστε 
τόν έπεισε νά τόν έπιβιβάση εί; τό πλοϊον έντό; 
ενός κενοΰ βαρελιού.

Κατά τήν τάξιν οί απεσταλμένοι τοΰ έπιστά- 
του καΐ οί υπάλληλοι τοΰ ναυαρχείου έπεσκέφθη- 
σαν λεπτομερέστατα τό πλοϊον, καθ’ ήν στιγμήν 
άνεχώρει διά νά βεβαιωθώσιν δτι ούδείς έπέβαινεν 
αύτοΰ. ‘θ ιππότη; έμεινεν είς τό βάθος τοΰ βα
ρελιού του έν τή σειρά τών λοιπών βαρελίων, καΐ 
διέφυγεν ούτω τά; λεπτομερείς έρεύνας τών ύ
παλλήλων, ή δέ καρδία του ήγαλλίασεν δταν 
ήσθάνθη τό πλοϊον άναχωροΰν, καί έπερίμεινεν 
ώρα; τινα; πριν τολμήση νά φανή, διότι έγνώρι- 
ζεν δτι εί; τό πέλαγος πλέον δταν ήτον, δ πλοίο- 
χο; δέν έδύνατο νά τόν άποβιβάση. Ητο δέ συμ- 
πεφωνημένον μεταξύ αύτοΰ καΐ τοΰ βαρελοποιοΰ 
νά μή εϊπη εί; ούδένα διά τίνο; μέσου είσήχθη 
είς τό πλοϊον.

Ανθρωπο; ήττον θρασύ; τοΰ τυχοδιώκτου ήμών 
ήθελε μείνει κεκρυμμένο; μεταξύ τών ναυτών, 
περιμένων μετ άνησυχία; τήν στιγμήν, καθ’ ήν 
δ πλοίαρχο; Δανιήλ ήθελεν ανακαλύψει τήν δο- 
λίαν αύτοΰ άπόβασιν, άλλ ό Κρουστιλλάκ τού- 
ναντίον έτρεξε πρώτο; πρό; τόν πλοίαρχον, προ 
τιμών τήν τράπεζαν αύτοΰ άπό τό σισσίτιον τών 
ναυτών, καΐ ών βέβαιος δτι θέλει γείνει δεκτός εϊ
τε ίκουσίω; εϊτε άκουσίως εις αύτήν. Καΐ ή τόλ
μη αύτοΰ επέτυχε.

Τοιοΰτο; ήτο δ απροσδόκητος ξένος έπΐ τοΰ δ
ποίου οί συνδαιτυμόνες τής Λικόρνη; έ^ριπτον 
βλέμματα περίεργα.

Β'.

Λ ά χε < α.

— Λοιπόν, κύριε, έξηγήθητέ μας πώς «·5·έ-

θητε έδώ! άνέκραξεν δ πλοίαρχο; τής Λικόρνη;, 
άνυπόμονο; νά μάθη τό μυστήριον του Γασκόνου, 
διά νά τόν άποπέμψη τής τραπέζης.

‘θ ιππότης Κρουστιλ.λάκ έπλήρωσε μέγα πο- 
τήριον οίνου, ήγέρθη καΐ είπε γεγονυία τή φωνή.

— Προτείνω έν πρώτοι; είς τήν έκλαμπρου 
συντροφιάν νά πίωμεν είς ύγείαν λίαν ποοσφιλή 
ήμϊν, εί; υγείαν τοϋ ένδοξου μονάρχου μας, Λου
δοβίκου τοΰ Μεγάλου, τοΰ πλέον αξιέραστου τών 
ηγεμόνων.

Κατά τούς χρόνους έκείνου; τοΰ δεσποτισμοΰ 
ήτον κακόν, κινδυνώδες μάλιστα, είς τόν πλοίαρ
χον νά δεχθή ψυχρώς τήν πρότασίν τοΰ ιππότου, 

"ά Ό πλοίαρχος Δανιήλ λοιπόν καΐ κατά τό παρά
δειγμά του οί έπιβάται άνταπεκρίθησαν είς τήν 
πρόσκλησίν του, καΐ δλοι έπανέλαβον μιά φωνή

—Εί; τήν ύγείαν τοΰ βασιλέως, εί; τήν ύγείαν 
Λουδοβίκου του Μεγάλου !

Είς μόνος συνδαιτημών έμεινε σιωπηλός, δ 
πλησίον τοΰ ιππότου καθήμενος. ό Κρουστιλλάκ 
τον παρετήρησε συσπών τάς σφρΰς.

— Πώς, κύριε, δέν είσθε άπό τούς ήμετέρου; έ 
τώ είπεν. Είσθε έχθρός τοΰ ήγαπημένου βασι- 
λέως μας ;

— Διόλου, διόλου, κύριε, αγαπώ καί σέβομαι 
τόν βασιλέα μα;' άλλά πώ; νά πιω άφοΰ σεϊ; ί- 
πήρατε τό ποτήοιόν μου ; άπεκρίθη έκεϊνος δει— 
λώ; πως.

— Καΐ διά τόσον μικράν αιτίαν έκτίθεσθε νά 
φανήτε κακός Γάλλος ; άνέκραξεν ό ίππότη; ύ - 
ψών τού; ώμου;. Διάβολε ! λείπουν ποτήρια άπ’ 
έδώ. Τπηρέτα ! ύπηρέτα, φέρε Sv ποτήριον τή; 
εύγενείας του .. 'Αγαπητέ μου φίλε, ιδού. Τόρα 
δρθιο; καΐ άς έπαναλάβωμεν τήν ποόποσιν. « Είς 
ύγείαν τοΰ βασιλέως, τοΰ μεγάλου βασιλέω; μας!»

Τοΰ ποτηριού κενωθέντο;, πάντες έκάθησαν’ δ 
δέ ιππότης ώφελήθη τοΰ κινήματος τούτου διά 
νά διατάξη νά δοθή Sv τουβλίον καΐ μία περόνη 
είς τόν γείτονα του. Μετά ταΰτα έκσκεπάζων Sv 
άγγεϊον τεθειμένου πρό αύτοΰ, είπε πρό; τόν Γρι- 
φόν άπευθυνόμενος.

— Πάτερ μου, δύναμαι νά σάς προσφέρω άπό 
αύτάς τάς κεκαουκευμένας περιστεράς ;

— Διάβολε ! Ανέκραξε προσβληθείς δ πλοίαρ
χος έκ τή; μεγίστης τοΰ ιππότου εύγενείας, δια-
τάττετε έδώ ώς νά ψσθε είς τόν οίκόν σας.

'Εκεϊνο; δέ διακόψας τόν πλοίαρχον τώ είπε
μετά σοβαρότητος.

— Πλοίαρχε, γνωρίζω νά αποδώσω εί; έκαστον
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δ,τι τώ άνήκει. 0 κλήρο; είνε ή πρώτη τάξις του 
κράτους, πράττω λοιπόν ώ; χριστιανό; προσφέ- 
ρων κατά πρώτον είς τήν σεβασμιότητά του έδώ. 
Περιπλέον δέ δράττομαι τής ευκαιρίας να προ
σφέρω φόρον σεβασμού, έν τω ίερώ προσώσω τής 
σεβ’ασμιότητός του, είς τάς εύγγελικά; άοετάς αι- 
τινες διακρίνουσι καί θά διακρίνωσι πάντοτε τήν 
εκκλησίαν μας.

Καί ταϋτα είπών προσέφερεν έκ τοϋ φαγητού 
είς τδν πάτερ Γριφών.

’Απδ τή; στιγμής έκείνη; κατέστη δύσκο- 
λον είς τδν πλοίαρχον νά διώξη τή; τραπέζης τδν 
τυχοδιώκτην’ δέν έδυνήθη λοιπόν ν άποφύγη τδ 
νά συμπίη μετ’ αύτοϋ, ούτε νά τδν έμποδίση νά 
προσφέρη είς τού; συνδαιτυμόνα; τά φαγητά’ έν 
τούτοι; έξηκολούθησε τάς έρωτήσεις του.

— Παραδέχομαι, κύριε, οτι εισθε καλός εύγε- 
τδν βασι
όλα αυτά 

νής, καλός χριστιανός, οτι αγαπάτε 
λέα, ώς τδν άγαπώμεν καί όλοι ήμεϊ;’ 
είνε πολύ καλά’ άλλά σάς παρακαλώ νά μοί εί 
πητε, πώς διάβολον εύρέθητε έδώ ώστε νά συμ- 
φάγωμεν μαζί ;

— Πάτερ μου, άνέκραξεν δ ιππότης, σάς προ
καλώ μάρτυρα, καθώς καί δλην τήν έντιμον 
συντροφιάν . ..

— Μάρτυρα είς]τί; ήρώτησεν δ πάτερ Γριφών.
— Είς δ,τι είπεν δ πλοίαρχος.
— Πώς ; Καί τί είπον έγώ; ήρώτησεν δ Δανιήλ.
— Πλοίαρχε, είπατε, άνεγνωρίσετε, διεκηρύ- 

ξατε ένώπιόν τής συντροφιάς δτι είμαι καλώ; εύ- 

γενής.
— Τδ είπα βέβαια, άλλά . . .
— Οτι είμαι καλό; χριστιανός.
— Ναί άλλά . ..
— Οτι άγαπώ τδν βασιλέα.
— Μάλιστα, άφοΰ . ..
— Λοιπόν, υπέλαβεν ό ιππότης, προσκαλώ έκ 

νέου μάρτυρα τήν έντιμον συντροφιάν, όταν 
κάνεις ήνε καλός χριστιανός, δταν ηνε καλός εύ
γενή;, όταν αγαπά. τδν βασιλέα του, τί άλλο θέ
λετε περισσότερον ; Πάτερ μου επιθυμείτε νά σά; 
προσφέρω έκ τοΰ φαγητού τούτου ;

— Ευχαρίστως τέκνον μου, διότι είς τδ ταξεί*  
διον άνοίγει ή όρεξίς μου.

— Χαίρω, πάτερ μου, διά τήν συνήθειάν σας 
αυτήν, διότι καί έγώ δέν πάσχω ποτέ άπδ άλλο 
τίποτε πάρεξ άπδ πείναν.

— Λοιπόν, τέκνον μου, έπειδή δ αγαθός μας
πλοίαρχος σάς ευχαριστεί τήν πείναν, καί έπειδή πιτηδειότητος, έψαλεν αστεία άσματα, έμιμήθη

•

εισθε καλός χριστιανός, καλό; εύγενή; και περι- 
παθώςάφοσιωμένος είς τόν πολ.υαγάπητον βασιλέα 
μας, οφείλετε νά λύσητε τήν απορίαν του κυρίου 
Δανιήλ περί τής εκτάκτου έν τω πλοίω διατρι
βές σας.

— Δυστυχώ; αύτό είνε πράγμα αδύνατον, πά
τερ μου.

— Πώς ! αδύνατον; άνέκραξεν δ πλοίαρχος 
δργισθείς.

*0 ιππότη; ελαβεν ήθος πανηγηρική; έπιδεί- 
ξεως, και άπεκρίθη δεικνύων τδν πάτερ Γρίφων.

— ‘Η σεβασμιότης του δύναται μόνη νά ά- 
κούση τήν έξομολόγησίν μου καί τήν ομολογίαν 
μου, διότι τοϋτο δέν αφόρα μόνον έμέ, άλλ είνε 
μυστικόν σπουδαϊον, σπουδαιότατον, προσέθηκεν 
υψών τού; οφθαλμού; πρδ; τδν ουρανόν μετά συν- 

Ρ~ τρ'.οης.
— Καί έγώ, δύναμαι νά σά; αναγκάσω νά όμιλή- 

σητε, άνέκραξεν δ πλοίαρχος, άφοΰ σά; δέσω 
δύω σφαίρας είς τού; πόδας καί σάς ιππεύσω έπί 
τοϋ ίστοΰ, μέχρις οΰ εϊπητε τήν αλήθειαν.

— Πλοίαρχε, υπέλαβεν δ ιππότης μετά μεγίστης 
γαλήνης, ούδέποτε ύπέφερα άπειλήν, ριπήν Οφ
θαλμού, χειρονομίαν, σημεϊον, νεϋμα, δποιονδήπο- 
τε τέλος πράγμα, τδ δποϊον μοί έφάνη απειλη
τικόν καί υβριστικόν’ άλλ’ εισθε βασιλεύ; εΐ; τδ 
πλοϊόν σα;, καί επειδή είμαι είς τδ βασίλειόν σας, 
κηρύττομαι υπήκοός σας. Μέ παρεδέχθητε είς 
τήν τράπεζαν σας καί θά πασχίσω νά ήμαι πάν
τοτε άξιος τή; τιμής ταύτης’ έν τούτοις δέν είνε 
εύλογον νά μοί έπιβάλητε αύθαιρέτως μίαν ποι
νήν. Καί πάλιν όμως Οά τήν υποφέρω, έάν ό σε- 
βασμιώτατο; έδώ, τδ στήριγμα τοϋ ασθενούς κα
τά τοϋ ισχυρού, δέν έπεμβή ύπέρ έμοϋ, άπεκρίθη 
ταπεινώ; δ ιππότης.

ΙΪ θέσις τοΰ πλοιάρχου κατέστη δυσχερής, διότι 
5 πάτερ Γρίφων ήναγκάσθη νά εϊπη λόγου; τινάς 
ύπέρ τοϋ τυχοδιώκτου, δστ ις ετίθετο άπροσδο- 
κήτως ύπδ τήν προστασίαν του, καί οστι; ΰπέ- 
σχετο νά άποκαλύψη ύπδ τήν σφραγίδα τής έξο- 
μολογήσεω; τδ μηστήριον τή; έπί τής Λικόρνη; 
διατριβή; του.

‘Η Οργή τοϋ πλοιάρχου έπραυνθη ολίγον, δ δέ 
ιππότη; άπδ κόλακος κατέστει άστεΐος. Εκαμε 
πάν ό,τε ήδύνατο όπω; διασκέδαση τούς συν
δαιτυμόνας του, εθηκε τά μαχαίρια έν ίσοδ^ο- 
πία έπί τή; ρινό; του, κατεσκεύασε πυραμίδας 
έκ ποτηοίων καί φιαλών μετά αξιοθαύμαστου έ- 

τήν φωνήν διαφόρων πτηνών καί ζώων’ τέλος δ 
Κοουστιλλάκ επέτυχε τοσοϋτον νά δελεάση τδν 
πλοίαρχον τής Λικόρνη;, δστις άλλως τε δέν ήτο 
τόσον δύσκολος είς τάς έκλογάς τών διασκεδάσεων 
αύτοϋ, ώστε μετά τδ τέλος τοΰ δείπνου εκείνος 
κτύπων τδν ώμον τοϋ Γασκόνος τώ είπε,

— Τέλος πάντων, εύρίσκεσθε. εΐ; τδ πλοϊόν 
μου, τδ πράγμα είναι τετελεσμένον καί άνεπα- 
νόρθωτον. Καθδ δέ σύντροφον εύχάριστον, θέλω 
νά σάς έχω πάντοτε είς τήν τράπεζάν μου καί Οά 
ευρεθή κάμμία κλίνη καί διά σά;.

0 ιππότη; διεχύθη είς ευχαριστίας καί εί; δια
μαρτυρήσεις εύγνωμοσύνης, μετέβη είς τδν κοι- 
τωνίσκον τδν οποίον τώ έδωκαν καί έκοιμήθη 
ύπνον βαθύν, καθόσον είχεν έξασφαλίσει τδ κα
τά τδν πλοΰν μέλλον του, καίτοι είχε ταπεινω
θώ έπ’ ολίγον, ώστε νά άνεχθή τάς άπειλάς τοϋ 
πλοιάρχου καί καταντήση είς τήν θέσιν τοϋ γε
λωτοποιού, διά νά έξασφαλίση τήν εύνοιαν αύ- 
τοΰ,

0 ιππότης έσκέπτετο παραδόξως περί τών α
ποικιών’ άκούσας νά έγκωμιάζωσι τοσοϋτον τήν 
φιλοξενίαν τών άποίκων οΐτινες, έλεγον, έΟεω- 
ρούντο λίαν εύτυχεΐ; δταν έκράτουν είς τούς οίκους 
των έπί μήνας ολοκλήρου; τού; Ευρωπαίους, τού; 
έρχομένους νά τούς έπισκεφθώσιν έκαμε τήν έπο- 
μένην άπλουστάςην στατιστική».

« ‘Τπάοχουσι σχεδόν πεντήκοντα ή εξήκοντα 
πλούσιοι οίκοι εις Μάρτινικήν καί Γουαδαλούπαν, 
οί κύριοι αύτών, οΐτινες Θά πλήττωνται μέχρι θα
νάτου, βεβαίως μετά μεγίστη; χαρά; θά ξενίζω- 
σιν ανθρώπου; πνευματώδεις, διασκεδαστικού; καί 
εύθύμ.ους- ’Εγώ είμαι τοιούτος, άρα άμα φανώ, 
θά γείνω δεκτός μετά πομπή; καί παρατάξεω;· 
Καί άν ύποθέσωμεν δτι έξ μ.ήνας Οά ξενίζωμαι είς 
έκαστον οίκον, ύπάρχουσιν εξήκοντα τοιοϋτοι, ά
ρα εξασφαλίζω τήν εύζωΐαν μου έπί είκοσι πέν
τε έως τριάκοντα έτη. Αφ’ ετέρου είμαι αξιαγά
πητος, έχω δλα τά κοινωνικά προτερήματα, πώς 
λοιπόν δύναμαι νά μή πιστεύσω δτι αί πλούσια·, 
κληρονόμοι τών αποικιών θά ήναι τόσον τυφλαί, 
τόσον μωραί, ώστε να μή ώφεληθώσι τή; πεοι- 
στάσεω; καί άπολαύσωσι τδν άξιεραστότερον τών 

•συζύγων, άφ δσου; ποτέ νέα κόρη ή χήρα νεαρά 
ώνειρεύθησαν κατά τά; ώρας τής αϋπνία; των;»

Τοιαϋται ήσαν αί ελπίδες τοϋ ιππότου καί θέ
λομεν ίδεϊ άν αύται άπέβησαν κεναί.

Τήν έπιοϋσαν τδ πρωί, ό Κοουστιλλάκ έτήρησε 
τήν ύπόσχεσίν του καί ΐξωμολογήθη είς τδν πά

τερ Γριφδν, ή δέ έξογολόγησίς του μετά πολλά; 
περιττολογίας ήτο τοιαύτη τι;. Είχε κατασπα
ταλήσει την κληρονομιάν του καί φονεύσει ένα 
άνθρωπον εις μονομαχίαν’ καταδιωκόμενο; ύπδ 
τών νομών καί ών άνευ πόρου άπεφάσισεν έν τη 
απελπισία του νά ζητήση τύχην είς τάς νήσους’ 
μη εχων δε πώς νά πληρώση τόν ναύλον έκίνησε 
τήν συμπάθειαν τοϋ βαρελοποιού, δστις τδν εί- 
σήγαγε καί τον έκρυψε κατά- πρώτον έντδς βαρε
λιού κενοΰ.

Η μεγίστη τοΰ τυχοδιώκτου ειλικρίνεια κα - 
τεστησε τδν πάτερ Γριφδν λίαν ευνοϊκόν πρδ; 
αύτόν’ άλλά δέν τώ άπέκρυψεν δτι ή ελπίς τοϋ 
νά εύρη τύχην είς τά; αποικίας ήτο κενή, διότι 
έκεΐ απαιτείται νά μεταβή τις μέ κεφάλαια με
γάλα διά νά συστήση μόλις μικρόν κατάστημα’ 
το κλίμα δε ήτο νοσώδες, οί κάτοικοι έδυσπίστουν 
μεγάλως πρδς τού; ξένους καί αί παραδόσεις τής 
γενναίας φιλοξενίας ήν κατέλιπον οί πρώτοι άποι- 
κοι ολοσχερώ; έλησμονήθησαν, τόσον ένεκα τοΰ 
εγωισμού τών κατοίκων, όσον καί διά τήν στενο
χώριαν, είς ήν εδρίσκοντο ένεκα τοΰ πρδς τήν ’Αγ
γλίαν πολέμου, δστις σπούδαζαν έφερε βλάβην είς 
τά συμφεροντά των. Εν ένί λόγω ό πάτερ Γριφδν 
συνεβούλευε τδν ιππότην νά δεχθή τήν προσφοράν 
τοϋ πλοιάρχου, δστις, τώ έπρότεινε νά τδν επα
ναφέρω εις Ροσέλλην, δταν έπέστρεφεν έκ Μαρτι- 
νικής.

Κατά τόν Γριφών, ό Κρουστιλλάκ έδύνατο νά 
εύρη εν ΓαΛλί? χιλίους πόρου; τούς οποίους δέν 
έδύνατο νά έλπίση είς τδν ήμιβάρβαρον εκείνον 
τόπον, τή; θέσεως τών Ευρωπαίων ούσης έκεΐ 
τοιαύτης, ώστε ποτέ ένεκα τή; ιδιότητά; των ώς 
λευκοί, δέν έξήσκουν έκεΐ ποταπά έπαγγέλματα. 
άλλά ταϋτα λέγων ήγνόει ότι ό έζομολογούμενός 
του έξεμεταλλεύθη τοσοϋτον τού; πόρου; τής 
Γαλλίας, ώστε ήναγκάζετο νά έκπατρισθή. Εί; 
τινας περιστάσεις ούδείς έδύνατο εύκολώτεεον νά 
άπατηθή τοΰ αγαθού κληρικού, διότι ό οίκτο; 
του πρδ; τήν δυστυχίαν άπήμβλυνε τήν συνήθη 
οξυδέρκειάν του.

0 παρελθών τού ιππότου Κρουστιλλάκ βίο; 
δέ» τώ έφαίνετο άμεμπτο;’ άλλ’ ό άνθρωπσς ού- 
το; ήτο τόσω αμέριμνο; διά τήν θέσιν του, τό
σον αδιάφορο; διά τδ μέλλον δπερ τδν ήπείλει, ώ 
στε ό πάτερ Γριφών έλαβε πρδς αύτδν πλέον εν
διαφέρον ίσω;, παρ ό,τι ηξιζε, κα» τώ έπρότεινε νά 
τδν ξενίση εί; τδν έφημεριακόν του οίκον τής Μαν 
κουβάς, ένόσφ ή Λικόρνη θά έμενεν εϊς Μαρτι- ·ε
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κήν, τδ όποιον δ Κρουστιλλάκ έδέχθη, εννοείται, 
προΟύμως.

’Εν τούτοις ό καιρός παρήρχετο, δ δέ πλοίαρ
χος Δάνιήλ δεν έπαυε Οαυμάζων τά τεράστια προ
τερήματα τού ιππότου, παρά τώ δποίω άνεκα- 
λυπτε καθ’ εκάστην νέους θησαυρούς.

ό Κρουστιλλάκ μέχρι τέλους κατήντησε νά 
βέτη εις τδ στόμα του κηρία άνημμένα καί νά 
καταπίνη καρφία" τδ δέ τελευταίου τοϋτο μετέ
βαλε την έκπληξιν τοϋ Δανιήλ εις τοσοϋτον θαυ
μασμόν, ώστε προσέφερεν είς τδν Γασκόνον ισό
βιον θέσιν έπί τοϋ πλοίου του, ήρκει μόνον νά τδν 
διασκεδάζη πάντοτε τοιουτοτρόπως κατά τδν 
πλούν" και τοϋτο ούχί άλόγως, διότι είς τήν θά
λασσαν αί ώραι φαίνονται μακρόταται, αί έλά- 
χισται κατά συνέπειαν διασκεδάσεις είναι πολύ
τιμοι, καί ευτυχής είνε δ έχων πάντοτε υπό τάς 
διαταγάς του Sv είδος τοιούτου γελωτοποιού.

*0 ιππότης έν τούτοις ύπδ τό προσωπείου τής 
αδιαφορίας έκρυπτε θλιβερός σκέψεις, διότι τδ 
τέρμα τοϋ πλοδς έπλησίαζεν, ή δέ δμιλία τού 
πάτερ Γριφών ήτο πολύ φρόνιμος, πολύ ειλικρι
νής, πολύ δικαία, ώστε ζωηρώς ένετυπώθη είς τδν 
τυχοδιώκτην, δ όποιος ήλπιζε νά ζήση άνέτως 
δαπάνη τών άποίκων. ‘Η ψυχρότης, ·?,ν τώ έδει
ξαν διάφοροι κάτοικοι, ευρισκόμενοι μεταξύ τών 
επιβατών καί είς Μκρτινικήν έπιστρέφοντες, κα- 
τέστρ«!>αν έπί τέλους πάσας αΰτού τάς ελπίδας 
Μέ όλα τά προτερήματα τά όποια ανέπτυσσε καί 
έφ’ οίς έκαυχάτο, οΰδείς τών άποίκων αύτών ήλ· 
θεν είς στενάς σχέσεις πρδς τδν ιππότην, μ’ ολον 
ότι αΰτδς διαπουσίως έκήρυξεν ότι σκοπεύει νά κά- 
μη σπουδαίας έν τή νήσω επιχειρήσεις.

Τδ τέλος τοϋ ταςειδίου έφθασε καί αί τελευ- 
ταϊαι τοϋ Κρουστιλλάκ ελπίδες ήσαν κατεστραμ- 
μέναι*  περεπλΟε λοιπόν.είς τδ δίλημμα ή νά Οα- 
λασσοπορή αιωνίως μετά τοΰ Δανιήλ, ή νά έπα- 
νέλθη είς Γαλλίαν καί νά έκτεθίι είς τάς ποινάς τών 
νόμων. ‘Η τύχη όμως προσέφερεν αίφνης είς τδ 
πνεύμα τοϋ ιππότου τάς παραλογωτέρας ιδέας καί 
έγέννησεν είς αΰτδν τάς άνοητοτέρας ελπίδας.

Ή Λικόρνη απείχε μόλις διακοσίας λεύγας έκ 
τής Μαοτινικής, δτε άπήντησεν εμπορικόν τι 
πλοϊον ερχόμενον έκ τής νήσου ταύτης καί κα- 
τευθυνόμενον είς Γαλλίαν. Τδ πλοϊον τούτο, α
ναχαίτισαν τδν δρόμον του, έτριψε τήν λέμβον είς 
τήν θάλασσαν καί τήν έστειλε πρδς τήν Λικόρνην 
διά νά μάθη νέα έξ Ευρώπης. Είς τάς αποικίας 
άπδ πολλών ‘Εβδομάδων ύπήρχεν ήσυχία, ουδ’ 

είχε φανή αγγλικόν πλοϊον πολεμικήν. ’Ανταλαχ- 
θεισών δέ καί τινων άλλων κοινοποιήσεων, τά δύο- 
πλοία άπεχωρίσθησαν.

““ Καθδ πλοϊον τοιαύτης άξίας, ελεγον οί έπι- 
βάται οΐτινες είχον όπολογίσες τδ φορτίον του 
είς τετρακοσίας χιλιάδας φράγκων περίπου, δέν είνε 
άναλόγως ώπλισμένον καί Οά παρεϊχε καλήν λείαν 
είς τούς άγγλους, εϊπεν δ ιππότης.

— Α Γ μπά Γ υπέλαβεν είς επιβάτης μέ ήθος 
επίφθονον, ή Λάμια. δέν Οά δυστυχήση άν χάση 
Ιν πλοϊον.

— Καί βέβαια, έχει πολλά χρήματα διά νά 
άγοράση ή έξοπλ'ση άλλα.

— Καί εΐκοσιν ακόμη αν θέλη, εϊπεν ό πλοί
αρχος Δανιήλ.

— ή ? δά, είκοσι εϊναι πολλά, υπέλαβεν ό επι
βάτης.

— Μά τήν πίστιν μου, χωρίς νά ύπολογίσω- 
μεν τήν λαμπράν της έν Ανζωσάβλη φυτείαν καί 
τήν μυστηριώδη κατοικίαν της είς τδ Διαβολο- 
χώοιον, προσέθηκεν έτερός τις, λέγουσιν δτι έχει 
κεκρυμμένα πέντε ή έξ εκατομμύρια χρυσίου καί 
πολυτίμων λίθων.

— Μάλιστα" πού τά έχει κεκρυμμένα εϊνε 
άγνωστον, υπέλαβεν δ πλοίαρχος, ότι δμως τά 
έχει ήκουσα τούτο άπδ τδν γέρο Ανοικτομάτην, 
0 όποιος είχεν υπάγει μίαν ημέραν νά ίδη τδν 
πρώτον σύζυγον τής Λάμιας είς τδ Διαβολοχώ- 
ριον, καί αΰτδς ό σύζυγος ήτο λέγουν, νέος καί 
ώραϊος ώς άγγελος. Μβύ εϊπε λοιπόν ό Ανοικτο- 
μάτης ότι τήν ημέραν εκείνην ή Λάμια διεσκέδαζε 
μετρούσα είς Sv κάνιστρον άδάμαντας, μαργαρί
τας λεπτούς καί σμαράγδους. Ολα αύτά τάπλού- 
τη μένουν ακόμη είς τήν εξουσίαν της, χωρίς νά 
μετρήσωμεν ότι δ τρίτος καί τελευταίος σύζυγός 
της ήτο καί αΰτδς πλουσιώτατος καί ότι όλη ή 
κατάστασίς του συνίστατο είς χρυσήν κόνιν.

— Λέγουν δμως δτι εϊνε τόσον φιλάργυρος, 
ώστε δέν έςοδεύει κατ’ έτος ούτε δέκα χιλιάδας 
φράγκα, υπέλαβεν είς επιβάτης.

— ίΐς πρδς τούτο δέν εϊναι βέβαιον, υπέλαβεν 
δ Δανιήλ, διότι κανείς δέν δΰναται νά γνωρίζη 
πώς ζή, διότι δέν έχει σχέσεις είς τήν αποικίαν 
καί ούτε τέσσαρες άνθρωποι έπάτησαν ποτέ είς 
τό Διαβολοχώριον.

(Έπεται ή συνέχεια.)
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